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ا أعمالن ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ 
من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  
 كثريا, أما بعد:

هذا هو الدرس األول يف شرح كتاب الروض املربع شرح اختصار املقنع املسمى بزاد   
لإلمام أيب النجا احلجاوي والشرح وهو الروض املربع للشيخ منصور بن يونس  املستقنع

البهويت وهذا الكتاب هو سلسلة بدأت بكتاب املقنع لإلمام ابن قدامة املوفق عليه رمحة 
هللا واملقنع أختصر يف اختصار املقنع وهو زاد املستقنع, اختصره أبو النجا احلجاوي مث 

يت نسبة إىل هبوت يف مصر يف اجلهة الغربية من مصر واملتوىف جاء منصور بن يونس البهو 
هـ فشرح هذا الكتاب وقال أنه مل جيد شرحا هلذا الكتاب ولذلك شرحه,  1051سنة 

فهذه السلسلة وهذا املنت الذي بني أيدينا وهو الروض يعترب فرع من فروع املقنع, وكتاب 
 املقنع يعترب من الكتب املعتمدة عند احلنابلة.

ال نريد أن نطيل يف هذه املقدمة والكالم على ما قبل الكتاب والكالم عن اتريخ   
احلنابلة وكيف نشأ املذهب وإن كان اإلطالع على هذه األمور من األمهية مبكان لكن 

 أمجل هذا الكالم ابختصار:
ا ألف يف اإلمام أمحد عليه رمحة هللا مل يؤلف كتااب يف الفقه, ال أقول مل يؤلف شيا وإمن  

احلديث وله املسند معروف وإمنا كانت له فتاوى أو فتاوي ـ وكل ذلك صحيح ـ له فتاوى 
تناقلها طالبه وأصحابه وهم كثر فكانوا جيمعون مسائله, يسألونه يف مسائل فيجيب 
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فيكتبون هذه املسائل فجمعوا كتبا كثرية تسمى كتب املسائل ومن هؤالء الطالب ابنه 
وابنه عبد هللا وعمه حنبل وابن عمه إسحاق وتلميذه حرب الكرماين صاحل وهو األكرب 

وتلميذه أبو داود السجستاين صاحب السنن وغريهم كثري فأصبح اإلمام أمحد له مسائل  
كثرية منقولة عنه ليست من أتليفه وإمنا هي من أتليف طالبه الذين نقلوا هذه املسائل 

ست خاصة ابلفقه وإمنا هي مسائل خمتلفة بعضها وكتبوا هذه املسائل عنه. هذه املسائل لي
يف الفقه وبعضها يف العقيدة وبعضها يف احلديث وبعضها يف الرجال وبعضها يف العلل 

فهي أسئلة متنوعة فإذا قرأت يف مسائل حرب أو أيب داود جتد كل هذا موجود. فكانت 
األصحاب أي تلي  املسائل جتمع وهذه طبقة أصحاب أمحد مث بعد ذلك الطبقة اليت تلي

تالميذه فجاء أبو بكر اخلالل وأبو بكر اخلالل أصبح يلقب جبامع املذهب, ملاذا ؟ ألن 
أاب بكر اخلالل طاف يف البالد وسافر ومجع جل هذه املسائل يف كتاب واحد ومساه جامع 

املسائل أو اجلامع للخالل فأصبح كتاب اخلالل هو عمدة من بعده ألن مسائل اإلمام 
هذه املفرقة يف أصحابه, وأصحابه ليس كلهم يف بغداد, اإلمام أمحد كان يف بغداد أمحد 

لكن ليس كل أصحابه يف بغداد منهم من هو يف كرمان ومنهم من هو يف بغداد .. 
وبعضهم كان أييت إىل اإلمام أمحد فيسأله أسئلة فيكتبها ويذهب فطاف أبو بكر أمحد بن 

البالد ومجع املسائل وألف كتااب مساه اجلامع الكبري وهو   هـ 311حممد اخلالل املتوىف سنة 
كتاب ضخم قالوا أنه يف عشرين سفر, هذا الكتاب أصبح عمدة من بعده . وهذا 

الكتاب أيضا هو كتاب مسائل مجع فيه مسائل اإلمام, وهو له اجتهاد, يبني املتقدم 
قهي عرف يف مذهب واملتأخر وهكذا بين على هذا الكتاب منت فقهي وهو أول منت ف

اإلمام أمحد, ما هو ؟ هو خمتصر اخلرقي أيب القاسم عمر بن احلسني اخلرقي املتوىف سنة 
 هـ .   334
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إذاً اخلرقي ألف كتااب فقهيا متنا فقهيا على طريقة املتون الفقهية ألفه معتمدا على كتب   
 املسائل السابقة ومن أمهها كتاب جامع املسائل أليب بكر اخلالل .

تواىل بعد ذلك التأليف واشتهرت بعد ذلك كتب كثرية مؤلفة على طريقة املتون   
الفقهية. واخلرقي عندما ألف املختصر على أي شيء بناه ؟ بناه على املسائل . وإذا  

كانت للمسألة أكثر من رواية ؟ جيتهد اخلرقي يف معرفة الرواية املتأخرة على املتقدمة وما 
هو أثبت مذهب اإلمام أمحد كما ترجح عنده . وهلذا من جاء بعد  رجع عنه اإلمام, فإذاً 

اخلرقي يف زمانه أو بعده خالفوه يف بعض املسائل, أي خالفوه يف اجتهاده يف بعض 
املسائل أهنا هي مذهب أمحد ألنه إذا تعارضت الرواايت املنقولة عن اإلمام أمحد فاخلرقي 

هذه هي األخرية اليت اعتمدها اإلمام أمحد أو  جيتهد فريجح رواية من هذه الرواايت فيقول
هذه هي املذهب اليت مات عليه أمحد. هذا يقوله ابالجتهاد فيأيت غريه فيخالفه يف 

االجتهاد يف هذه املسألة فيقول بل الرواية الصحيحة عن اإلمام أمحد هي ليست هذه بل 
 تلك ومن هنا نشأ االختالف أحياان يف حتديد رواية أمحد .

ستمر التأليف وجاء علماء كثريون واحلنابلة يقسمون الطبقات من حيث الزمن إىل ا  
ثالثة أقسام: املتقدمني واملتوسطني واملتأخرين. املتقدمون أي طبقة تالميذ اإلمام أمحد إىل 

احلسن بن حامد إمام احلنابلة ومعلمهم وله كتاب اجلامع وهتذيب األجوبة. احلسن بن 
هو شيخ القاضي أيب يعلى. ابحلسن بن حامد تكون هناية احلقبة  هـ 403حامد املتوىف 

 األوىل من املتقدمني من أصحاب اإلمام أمحد.
املتوسطون: يبدءون من طالب احلسن بن حامد وأوهلم أبو يعلى الفراء حممد بن احلسني   

حمفوظ بن هـ, هذا يعترب بداية الطبقة الثانية, ومن أبرز تالميذه أبو اخلطاب  458املتوىف 
هـ .  513هـ, وأبو الوفاء علي بن أمحد بن عقيل متوىف  510أمحد الكلوذاين متوىف 
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هؤالء هم طبقة املتوسطني ويف هذه الطبقة جاء أسرة آل قدامة, ففي هذه الطبقة املوفق 
عبد هللا بن أمحد بن قدامة صاحب املغين واملقنع والعمدة والكايف, وفيها أيضا الشارح, 

له الشارح, هو ابن أخيه املعروف اببن أيب عمر الذي عمه املوفق, وفيها اجملد رجل يقال 
بن تيمية وشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية. عمدة هذه الطبقة ـ املتوسطون ـ 
اثنان وهم املوفق واجملد. وتنتهي هذه الطبقة بربهان الدين إبراهيم بن مفلح احلفيد وليس 

مفلح اجلد صاحب الفروع أيضا من أبرز علماء طبقة املتوسطني.  ابن مفلح اجلد, ابن
 هـ . 884لكن تنتهي اببن مفلح احلفيد صاحب املبدع شرح املقنع املتوىف 

املتأخرون: أول هذه الطبقة أبو احلسن عالء الدين علي بن سليمان املرداوي املتوىف   
ح املذهب وهو صاحب هـ واملرداوي معروف ابملنقح واملصحح, اعتىن بتصحي 885

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف وصاحب التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع 
وصاحب تصحيح الفروع, أي له عناية ابلغة يف تصحيح املذهب. وطبقة املتأخرين فيها 

أعالم كبار مثل الشويكي صاحب التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح. أيب النجا 
احب اإلقناع وصاحب الزاد. فيها أيضا ابن النجار حممد بن أمحد بن عبد احلجاوي ص

العزيز الفتوحي النجار صاحب منتهى اإلرادات يف اجلمع بني املقنع والتنقيح وزايدات. 
فيها مرعي الكرمي. هؤالء أبرز أئمة هذه الطبقة ألن املعتمد عند املتأخرين من احلنابلة 

ابن شارحهما واحد مها اإلقناع أليب النجا احلجاوي ومنتهى تدور على كتابني وهذان الكتا
اإلرادات البن النجار وكال الكتابني شرحهما منصور بن يونس البهويت صاحب الروض 

املربع فشرح اإلقناع يف كشاف القناع وشرح منتهى اإلرادات يف كتاب شرح منتهى 
يونس البهويت عليه رمحة  اإلرادات وكالمها لصاحب الروض وهذا يربز مكانة منصور بن

هـ أنه شرح أهم كتب احلنابلة شرح الكتب املعتمدة عند احلنابلة فشرح  1051هللا املتوىف 
 اإلقناع وشرح املنتهى وله أيضا شرح الروض.
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يف هذه الطبقة ابن بلبان صاحب أخصر املختصرات وكايف املبتدي، عثمان بن قائد   
ه حاشية على املنتهى، الرحيباين له شرح على غاية النجدي له اهلداية هداية الراغب ول

 املنتهى ملرعي الكرمي, هذه هي طبقة املتأخرين وال تنتهي إىل انتهاء الزمان, وهللا أعلم.
تبقى قضية أخرى وإن كنت ال أحب أن أطيل وأسهب يف املقدمات على حساب   

فال يليق أن يقرأ  الدرس لكن هناك أساسيات ينبغي أن يعرفها من يقرأ هذا الكتاب
 الروض وهو ال يعرف بعض األمور األساسية عند احلنابلة.

 ذكر بعض املصطلحات عند احلنابلة:   
ما ينسب إىل املذهب البد أن يكون من كالم اإلمام أمحد وهذا الذي يسمى الرواية   

حيا من كالم فإذا قالوا رواية فهي املنسوبة إىل اإلمام أمحد. فإن كانت هذه الرواية نصا صر 
اإلمام أمحد فتسمى رواية ويعرب عنها بكلمة رواية وبكلمة نص عليه, وعنه. كل هذا معناه 

أهنا رواية عن اإلمام أمحد. وأحياان املنسوب إىل اإلمام أمحد ال يكون صرحيا وإمنا يكون 
مام تنبيها وهو املنسوب إىل اإلمام أمحد وليس بصريح كاإلمياء أي يفهم هذا من كالم اإل

أمحد لكن مل ينص عليه صراحة, وكله يعترب مذهب اإلمام أمحد لكن قطعا ما نص عليه 
اإلمام أمحد ليس مثل ما أومأ إليه إشارة أو فهم من كالمه فهذا أقل درجة من ذاك. وهذا 
الثاين يعربون عنه بقوهلم أومأ إليه أو أشار إليه أو دل عليه كالمه, فهذا نفهم منه أنه ليس 

حيا من أمحد وإمنا فهمناه من كالمه . كأن مثال يصحح حديث يف هذا الباب أو نصا صر 
يضعف حديث يف هذا الباب فنفهم منه أنه يقول هبذا القول أو ال يقول به وهي عموما 

 من حيث احلكم نعتربها مثل الرواية الصرحية مذهب لإلمام أمحد .
صحابه. هذا هو القول. إذاً األقوال القول يشمل ما هو قول لإلمام أمحد وما هو قول أل  

املنسوبة إىل مذهب اإلمام أمحد هي على قسمني: إما منسواب إىل اإلمام أمحد نصا أو 
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تنبيها وإمياء أو منسواب إىل إىل األصحاب أي قاله األصحاب أئمة املذهب, األئمة الكبار 
ا قيل يف قول كذا يف املذهب. فما قاله األصحاب ال يسمى رواية وإمنا يسمى وجها فإذ

أو يف رواية كذا فمعناه عن اإلمام. وإذا قيل يف وجه كذا فمعناه عن أئمة املذهب. أئمة 
 املذهب قالوا هبذا القول. فما الذي أدخل هذا القول يف كتب اإلمام أمحد ؟ 

الذي يدخلها أن أئمة املذهب قالوا هبذا القول بناءا على أصول اإلمام أمحد وقواعده.   
مقيسة على قواعده منسوبة للمذهب لكنها وجه وليست رواية حىت منيز ما هو من فهي 

 املذهب مما قاله أمحد مما هو منسوب إىل املذهب مما مشى على قواعده.
إذاً الوجه هو أقوال اجملتهدين واملخرجني يف مذهب أمحد على كالم اإلمام والوجه جمزوم   

 به يف الفتيا.
من الوجه وهو ما يسمى ابالحتمال وشيء آخر يسمى هناك أشياء أخرى أقل   

ابلتخريج وشيء آخر يسمى النقل. االحتمال: هو ما تبني أنه صاحل ألن يكون وجها 
لكن ليس بوجه, كيف؟ كأن يكون يف املسألة قول, هو من حيث الدليل ميكن أن يكون 

ن وجها لكون دليله وجها إال أنه مل جيزم به ولكنه حيتمل, أي أن دليله ال يرقى أن يكو 
مرجوح أو كذا أو حىت دليل مساو أحياان لكنه حيتمل يصلح أن يكون وجها, االحتمال 

 غري جمزوم ابلفتيا به.
التخريج: وهو نقل حكم مسألة نص عليها اإلمام أمحد إىل ما يشبهها والتسوية بينهما.   

تشبهها لكن ليست هي  اإلمام أمحد أفىت يف مسألة ما ابجلواز مثال, فتأيت مسألة أخرى
نفس املسألة, فهل ننسب املسألة الثانية إىل اإلمام أمحد ونقول أن اإلمام قال هبذه املسألة 

الثانية ابجلواز ؟ ال. لكن ميكن أن نقول ذلك خترجيا على قوله يف املسألة األوىل. انتبه 
ة غري صرحية هلذه الدقة فاملذهب كل حكم فيه متميز. هل هي رواية صرحية أم هي رواي

)إمياء أو تنبيه( ؟ هل هي من كالم األصحاب جمزوم هبا فتكون وجها أم هي حمتملة فقط 
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؟ هل هي من صريح كالم اإلمام أم هي خمرجة على قوله أي تشبه تلك املسألة فيعربون 
 بقوهلم هذه خمرجة على رواية, وهي أيضا غري جمزوم هبا يف الفتيا.

هناك مسألتان, يصدر لإلمام أمحد حكمان خمتلفان يف  والنقل والتخريج أبن يكون  
مسألتني متشاهبتني, يقولون وبعد الزمن بني الفتوى األوىل والثانية, قالوا فيمكن نقل حكم  

كل مسألة نص عليها إىل األخرى اليت تشبهها والتسوية بينهما ليخرّج لإلمام فيها 
 حكمان حكم ابلنص وحكم ابلنقل والتخريج . 

لإلمام أمحد يف مسألة قوالن خمتلفان ومها متشاهبتان يف األوىل يقول ابجلواز ويف  إذاً   
الثانية يقول ابملنع أو التحرمي مثال أو يقول ابجلواز ومرة يقول ابلكراهة ليس يف مسألة 

واحدة وإمنا يف مسألتني متشاهبتني فقد يكون هناك فرق فِطن له اإلمام أمحد ومل نفطن 
على العموم من حيث التشابه ميكن أن أقول يف القول األول الذي هو  حنن إليه . لكن

اجلواز فيمكن أن أخرج للمسألة الثانية من القول األول حكما خمرجا فأقول القول الثاين 
الذي هو ابلكراهة هذا نص عليه اإلمام أمحد لكن ميكن أن أخرج من القول األول قوال 

الثاين سيكون خمرجا فيكون عندي يف هذه املسألة آخر يف املسألة الثانية لكن القول 
نصان وعندان أيضا يف املسألة الثانية حكمان آخران ابلنقل والتخريج فأخرّج من األول 
حكم للثانية وأخرّج من الثانية حكم لألوىل. ولعلي أحيلكم إىل بعض الكتب يف هذا 

 يد عليه رمحة هللا .الباب ولعل من أوسعها كتاب املدخل املفصل للشيخ بكر أبو ز 
 املذهب عند املتأخرين:  
املذهب عند املتأخرين هو ما اتفق عليه احلجاوي يف اإلقناع والفتوحي يف منتهى   

اإلرادات. فما اتفق عليه صاحب اإلقناع مع صاحب املنتهى, احلجاوي مع ابن النجار. 
تهى, لكن األكثر إذا اختلفا يف مسائل فبعضهم يعتمد مرعي الكرمي صاحب غاية املن

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

يقدمون املنتهى مطلقا وكثري يقولون أن هذا هو رأي األكثر . األغلب على أنه إذا حصل 
خالف بني اإلقناع واملنتهى فصاحب املنتهى مقدم مثل املتوسطني عندهم العمدة يف ) 

املوفق واجملد ابن تيمية ( فإذا حصل بينهما خالف فهناك سلسلة طويلة من الرتجيحات 
ذا كان يف هذه املسألة كالم للموفق واجملد فقط فإن اتفقا كان هبا, وإن اختلفا لكن إ

يقدمون املوفق على اجملد. كذلك عند املتأخرين إذا حصل خالف بني اإلقناع واملنتهى 
فيقدمون املنتهى ويقولون هذا كالم األكثر ومنهم من يقولون بل نرجح بطرف اثلث, من 

املنتهى. ومنهم من يرجح ابملنطوق واملفهوم بني املنتهى هو ؟ مرعي الكرمي يف غاية 
 واإلقناع.

 الطريقة يف شرح الكتاب:   
نفك العبارة ونصور املسألة ونذكر الدليل أو التعليل عند احلاجة وصاحب الروض كثريا   

ما يذكر أدلة أو تعليالت فنقف عند احلاجة ونرتك اخلالف إال حلاجة, ويف حالة رؤية 
ستدعي ألن يذكر يف املسألة وهذه مسألة تقديرية تعود لتقديري أان فعند ذلك اخلالف ي

 أشري إىل الرواية األخرى يف املذهب.
 الفائدة من هذا الدرس:   
من الفوائد قراءة هذا الكتاب واملرور على كتاب فقهي كامل وهذا جيعلنا منر على   

كثرية ومسائل كثرية ألن املعظم مر األحكام الفقهية يف أغلبها أو جلها متر على أبواب  
على مسائل كثرية يف العبادات لكن يف املعامالت تقل والنكاح والطالق تقل ..وهكذا 

فكلما تقدمت يف كتب الفقه جتد املعلومات أكثر حداثة وأكثر جدة. كذلك فهم 
  عبارات الفقهاء والتعرف على طريقتهم حىت يصبح عند اإلنسان ملكة وقدرة على قراءة

كتب الفقه وال يستصعبها وأتوقع أن كثريا منكم وجده يف نفسه قبل أن يقرأ شرح الزاد أو 
قبل أن يُقرأ له الزاد أو يشرح له وبعد أن ُشرِح له الزاد فرق يف قدرته على قراءة املتون . 
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األمر الثالث هو التدرج يف الطلب ابلبدء ابملختصرات مث املتوسطات مث املطوالت وهذا 
إىل مسألة أن هذا الكتاب هو يف احلقيقة درس ملن حضر الزاد ملن مسع الزاد هو  يردان

الذي سيستفيد أما الذي حيضر ألول مرة يف الفقه الشك أنه سيعاين لكن أؤكد على أمر 
مهم مطلوب منكم وهو قبل احلضور البد من مراجعة الزاد ألن حضوركم الزاد يف فرتة 

قل أن حيّضر اإلنسان من كتاب الزاد عدة أبواب متوقع ماضية قد يكون ُنسي, فعلى األ
أن نصل إليها ونقرأها حىت إذا قرأانها من الروض املربع ال نستصعب ذلك وال يطول بنا 

 املقام .
 األمر األخري: التذكري أبمرين مهمني:   
األول: إخالص النية هلل عز وجل, إمنا األعمال ابلنيات, فال يكون هم أحدان أو   
ظهور أو الثناء أو املدح أو الشكر أو ليقال عنه طالب علم أو عامل نسأل هللا أن ينجينا ال

من تلبيسات إبليس وأن جينبنا مثل هذه النيات الفاسدة اليت تضيع األعمار فيها بال 
 فائدة.

األمر الثاين: أحث إخواين على التواضع وعدم التعايل إذا حّصل شيء من العلم ولزوم   
أهل العلم ومع عامة الناس والعلم أحياان يعطي صاحبه شيء من العجب  األدب مع

والكربايء والغطرسة والتعايل والشعور أبنه يعرف وغريه ال يعرف. فالعلم النافع يدفع 
صاحبه إىل التواضع وحنن أشران إشارة أن اإلمام أمحد ما كتب يف الفقه, تعرفون ملا ؟ مع 

 كتاب يف احلديث املسند هو كتاب اإلمام أمحد, لكن أنه ألف يف احلديث املسند, أكرب
ملا مل يؤلف يف الفقه ؟ ألنه ما كان حيب أن يتناقل الناس أقواله, ال يفرح هبذا. أما حنن 

اليوم نفرح هبذا, فإذا أفىت املفيت منا يف مسألة وخالفه غريه أو قال لك رجل اي شيخ أنت 
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ما تقول فماذا يكون شعورك !! يقول له خذ  أفتيتين بكذا لكن هناك فالن أفتاين بغري
 برأيي وهذا هو الصحيح واحلق معي والباطل مع اآلخر ...اخل 

وأحياان بعضنا يفعل ذلك وأحياان حيصل جدل بني طالب العلم على ماذا ؟ على أن   
الراجح هو كذا ويتناقشون مع أن النقاش للعلم ال ريب فيه أنه خري لكن النقاش للجدل 

النفس وكذا مث بعد ذلك يذهبون للشيخ يقولون اي شيخ بعض الناس يقولون كذا  وإظهار
فبما نرد عليهم !! ال حول وال قوة إال ابهلل إن كنت تسأل لتتعلم وتعمل هبذه املسألة فال 

حرج عليك اسأل أهل العلم واعمل هبا أما أنك تسأل لرتد! ويناقش يف هذه املسألة 
د أن احلق معه والباطل مع غريه ..ما يليق هذا الكالم . وحنن ليثبت فيها احلق ألنه يعتق

إبليس أيتينا فيقول لنا البد أن تبني احلق وأن ال تكتم احلق وأن تذكر القول الصحيح 
الراجح !! اإلمام أمحد ما كان حيرص على أن يقول للناس الصحيح والراجح الذي يسمى 

ام أمحد كان يعمل به وكان إذا سئل عنه اليوم صحيح وراجح. الراجح والصحيح عند اإلم
يفيت به لكن ما كان جيادل الناس عليه. إذا رأى شخصا خالفه يف مسألة ال يذهب وراءه 

 ويقول له هذا الذي ذهبت إليه مرجوح والراجح عندي ...
أييها اإلخوة: هذه النظرية مبنية على أصل فاسد ما هو هذا األصل الفاسد ؟ أنك   

عتقادا ابطال أن احلق هو الذي عرفته مث بنيت على هذا الفاسد فرعا فاسدا اعتقدت أوال ا
وحكم فاسد وهو أنه جيب عليك أن تنبه الناس الذين مل يقولوا ومل أيخذوا هبذا القول. 

ظلمات بعضها فوق بعض. إذاً ما هو املطلوب ؟ هل املطلوب أن أنخذ ابلقول الضعيف 
ت إليه ؟ أقول: القول الذي يرتجح عند العامل أيخذ واملرجوح ؟ هل قلت أان هذا أو دعو 

به وجواب ال استحبااب, جيب عليه أن يعمل به وجيب عليه أن يفيت مبقتضاه لكن ال جيب 
عليه أن يقاتل الناس من أجله. كيف ال يقاتل ويصارع اآلخرين ويرد عليهم من أجله ؟ 

لراجح فيما فهمه هو وال يقطع ألنه عندما يعتقد أن هذا هو الراجح يعتقد أن هذا هو ا
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أبنه هو مراد هللا عز وجل أما مراد هللا فال يعلمه إال هللا. وكذب مث كذب مث كذب من 
قال أن مراد هللا هو كذا وهي مسألة خالفية اجتهادية. الذي يقول أن مراد هللا كذا هذا 

 يتكلم على هللا بغري علم.
شاعت يف بالد كذا يقول أعلنوا عين أين اإلمام أمحد عندما يقولون له إن أقوالك   

رجعت عنها, ال أريد أحد أن أيخذ بقويل. هل ال يريد أن أيخذ الناس ابحلق ؟ هو ال 
يعتقد أن ما عنده هو حق قطعا, هو يغلب على ظنه أنه حق فيحتمل أن خيالف 

ل الصواب وال يقطع أحد بصحة نفسه إال املعصوم. فمن منا معصوم ؟! ال يوجد عند أه
السنة معصوم, أما عند الرافضة فيوجد أئمة معصومني! وأخشى أن نكون قد فقنا 

 الرافضة, هم عندهم اثنا عشر أما حنن ..وهذه من تلبيسات إبليس.
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد   
 ، أما بعد:وعلى آله وصحبه أمجعني

فنشرع يف قراءة كتاب الروض املربع شرح زاد املستقنع لإلمام منصور بن يونس البهويت   
  بسم هللا الرمحن الرحيمعليه رمحة هللا، قال املصنف رمحه هللا: 

احلمد هلل الذي شرح صدر من أراد هدايته قال رمحه هللا تعاىل وغفر له ولشيخنا:   
.  بسم هللا من أراد به خرياً وفهمه فيما أحكمه من األحكاموفقَّه يف الدين  لإلسالم،

الرمحن الرحيم واجلار واجملرور يف لغة العرب البد أن يكون له متعلق فال أييت الكالم يبدأ 
هكذا جبار وجمرور كقولك يف الدار, ما معىن يف الدار البد أن يكون له متعلق البد أن 

البد أن هناك شيء حمذوف متعلق به ما هو ؟ يكون له مرجع فعندما أقول يف السوق 
 فتبحث عنه يف اجلملة فتجد مثال يف السوق جلست.
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بسم هللا: هنا اجلار واجملرور متعلق بشيء حمذوف, والحظوا أن املتعلق هنا أوال هو   
حمذوف ألننا لو حبثنا يف اجلملة ال جند هذا املتعلق, وهو اسم أو فعل أو حرف ؟ نقول 

موضعه بعد بسم هللا, مناسب للمقام, ما هو املناسب للمقام يف البسملة ؟ فعل, مؤخر ف
أن أقول أقرأ, واملصنف ملا كتبها قصد بسم هللا أكتب وعندما أشرب املاء وأقول بسم هللا 
فمعناه أشرب. إذاً اجلار واجملرور متعلق بفعل حمذوف متأخر مناسب للمقام. وهل يكون 

دائي أو كتابيت أو قراءيت هذا صحيح لكن األوىل أن يكون احملذوف اسم ؟ كأن أقول ابت
 فعل, ومتأخر ومناسب للمقام كقولنا أكتب .

 .أمحده أن جعلنا من خري أمة أخرجت للناس وخلع علينا خلعة اإلسالم خري لباس   
من أعظم نعم هللا علينا أن وفقنا لإلسالم فاحلمد هلل وتليها نعم ال تعد وال حتصى. وخلع 

ا أي أعطاان وخلعة اإلسالم أي لباس اإلسالم وهذا تعبري فيه شيء من اجملاز والبالغة علين
يقال خلع عليه ثواب أي أعطاه ثواب وهذا فيه استعارة حيث أنه شبه اإلسالم ابللباس وأن 

 هللا سبحانه وتعاىل أعطاان هذا اللباس وهذا اللباس هو خري لباس .
وحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إىل حممد وشرع لنا من الدين ما وصى به ن  

عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم. وأشكره وشكر املنعم واجب على األانم.  
 واألانم هم اإلنس واجلن . 

وأشهد أالّ إله إال هللا وحده ال شريك له ذو اجلالل واإلكرام، وأشهد أن سيدان   
املبعوث لبيان احلالل واحلرام. صلى هللا  ونبينا )حممداً( عبده ورسوله وحبيبه وخليله

عليه وعلى آله وأصحابه واتبعيهم الكرام.  أما بعد: فهذا شرح لطيف على )خمتصر 
املقنع( للشيخ اإلمام العالمة والعمدة القدوة الفهامة هو شرف الدين أبو النجا 
احلي موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل املقدسي احلجاوي مث الص

احلجاوي مث الصاحلي الدمشقي  .الدمشقي، تغمده هللا برمحته، وأابحه حببوحة جنته
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هـ وحببوحة اجلنة أي وسطها. اآلن هو ذكر أن هذا الكتاب هو شرح  968املتوىف 
الختصار املقنع للحجاوي, ماذا عمل فيه ؟ اآلن سيذكر املصنف شيء من منهجه يف 

 هذا الشرح :
ويوضح معانيه ودقائقه. مع ضم قيود يتعني التنبيه عليها، وفوائد  يبني حقائقه، قال:  

تاج إليها " ويوضح معانيه ودقائقه والدقائق أي الغوامض أي 1. يبني حقائقه ضع رقم "ُيح
يشرح الغوامض ويبني احلقائق وهذا رقم واحد، شيء واحد. والثاين مع ضم قيود هذا رقم 

كيف ؟ كأن يقول احلجاوي وجيوز كذا, فيأيت   " يعين أضاف قيود أطلقها احلجاوي,2"
الشارح فيقول يف حال كذا. إذاً ليس األمر على اإلطالق, فهو يقول إال إذا كان كذا أي 

تستثىن منها أشياء. إذاً فيه زايدة قيود وإيضاحات. والثالث أضاف فوائد. إذاً عمل 
 يود وفوائد.البهويت على احلجاوي ؟ أنه شرح الزاد وبني الغوامض وأضاف ق

الغريب أن كل العلماء إذا ألفوا  مع العجز وعدم األهلية لسلوك تلك املسالك قال:  
يكتبون هذا ويعتذرون ألنفسهم غالبا ويقولون أما بعد فقد طلب مين أن أؤلف هذا 

الكتاب أي يؤلفون على استحياء وال يشعرون ابلعظمة وال.. واآلن انتهى من املنهج وهو 
جملدات وشرح  6ن األهلية, ويقول أنه ليس عنده أهلية, شرح اإلقناع يف اآلن يتكلم ع

جملدات كبار وهو إمام احلنابلة يف زمانه يف مصر, واحلجاوي واملوفق كالمها  3املنتهى يف 
شامييون دمشقيون والبهويت مصري فهو يقول عدم األهلية لكن طالبنا اليوم عندهم أهلية 

علم مسة ابرزة, والتعايل والتعامل عند غريهم مسة ابرزة. قالوا: ونصف ! فالتواضع عند أهل ال
العلم ثالثة أشبار إذا دخل يف الشرب األول ظن أنه أعلم الناس ألنه متر عليه مسائل ألول 

مرة يسمعها فهو يظن أنه مل يسمعها قبله أحد, فغريه ال يعرفها. فإذا دخل يف الشرب الثاين 
ثله هو نعم يف الدرجة األوىل لكن هناك أول مكرر معه. فإذا علم أن له مساو وأنه هناك م
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دخل يف الشرب الثالث عرف احلقيقة واتضحت األمور واكتشف فعال أنه هو األول لكن 
من اآلخر. كان يرى أنه هو األول وكان يرى أنه ليس جبانبه أحد ويف احلقيقة أنه ليس 

كان يظن الناس خلفه فإذا به هو جبانبه أحد ألهنم فعال سبقوه مبراحل وهو متأخر ف
خلف الناس. التواضع زينة وواجب عليك فال يظن من يتواضع أنه كرم منه على هللا أو 

على البشر أو على نفسه. بل التواضع واجب وكلما زادك هللا رفعة تواضع. إن أعطاك هللا 
هللا أن  املال تواضع, إن أعطاك العلم تواضع إن أعطاك اجلاه واملنصب تواضع ونسأل

جيعلنا كذلك. ولذلك ملا قال مع عدم األهلية هذا كالم فيه تواضع منه رمحه هللا. وإال لو  
 كان اإلمام البهويت ليس أبهل فلما شرح هذا الكتاب ؟ !

فيقول أنه ليس أبهل وهذا كما قدمنا  لكن ضرورة كونه مل يحشرح اقتضت ذلكقال:   
ين اضطررت لشرحه ألنه مل يشرح فنعلم من ذلك نوع من التواضع وإال فهو أهل ويقول أن

 أنه مل يكن يف زمن البهويت شرح على الزاد .
وهللا املسئول بفضله أن ينفع به كما نفع أبصله وأن جيعله خالصاً لوجهه قال:   

.  أصله الزاد . اللهم آمني . أي مقراب له الكرمي، وزلفى لديه يف جنات النعيم املقيم
 اجلنة. سبحانه وتعاىل يف

يبدأ اآلن يف شرح الزاد وطريقة شرح املصنف هي طريقة الدمج ألن طرق الشرح   
طريقتان األوىل الدمج أبن جيعل األصل مع الشرح مدموجا ككتاب واحد مثل ما يفعل 
املصنف هنا. والثانية الفصل أبن جيعل الشرح مفصوال عن املنت ويقول قوله كذا فيأخذ 

ق عليها. مثل طريقة احلافظ ابن حجر يف النزهة هي طريقة دمج, مجلة مجلة ويشرحها ويعل
وطريقته يف فتح الباري فصل, كان أيخذ اجلملة ويعلق عليها مث ينتقل إىل مجلة أخرى قد 

 تكون بعيدة عن اجلملة األوىل.
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أي ابتداء بكل اسم للذات األقدس، املسمى هبذا  )بسم هللا الرمحن الرحيم(قال:   
. حنن تكلمنا عن أو إبرادة ذلك ، املوصوف بكمال األنعام وما دونهاالسم األنفس

البسملة وقلنا أن اجلار واجملرور فيها متعلق بشيء له أربع صفات هو فعل حمذوف متأخر 
مناسب للمقام, أي بسم هللا الرمحن الرحيم أكتب, أؤلف, أو أقرأ ابلنسبة لنا. وعند  

نه يعلق على بسم هللا الرمحن الرحيم بسم هللا أي ", انتبهوا اآلن أل1كمال اإلنعام ضع "
بكل اسم للذات أي هلل . املوصوف من أين أتى هبا ؟ من الرمحن الرحيم ألنه قال بسم 
هللا, وهذا العلم لفظ اجلاللة موصوف أبنه رمحن وأنه رحيم وهلذا قال املوصوف بكمال 

هللا عز وجل .)أو إبرادة ذلك( اإلنعام وما دونه أي وما دون كمال اإلنعام هو أيضا من 
 ".2ضع "

. املوصوف بكمال اإلنعام أو إبرادة أؤلف مستعيناً أو مالبساً على وجه التربكقال:   
ذلك أي اإلنعام هذا اآلن يشرح الرمحن الرحيم , فمعناه أن الرمحن عند الشارح معناه  

هذا أتويل لصفة الرمحة كمال اإلنعام أو إرادة كمال اإلنعام . اكتبوا عند هذه الفقرة: 
والصحيح أبن يقال املوصوف ابلرمحة الكاملة اليت تليق جبالله وال تشبه رمحة املخلوقني 

ألنه املوصوف ابلرمحة وليس بكمال اإلنعام لقوله الرمحن, نعم هللا موصوف بكمال اإلنعام 
ذها اباللتزام لكن ال أنخذها من كلمة الرمحن ال ابملطابقة وال ابلتضمن لكن ميكن أن أنخ

لكن ما معىن الرمحن, وما معىن الرحيم ؟  املصنف يقول ـ وهذه طريقة أهل التأويل أهنم 
يؤولون بعض الصفات كالرمحة وغريها ابإلنعام أو إبرادة اإلنعام . فنقول الصحيح عدم 
أتويل هذه الصفة واكتبوا عندها بل رمحة تليق جبالله وال تشبه املخلوقني ال تشبه رمحة 

 املخلوقني وال صفة املخلوقني ولسنا حباجة أن نؤول هذا التأويل. )أؤلف( هنا قدر أؤلف.
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للمبالغة يف الرمحة إشارة لسبقها من حيث  ويف إيثار هذين الوصفني املفيدينقال:   
. مالصقتها السم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها

". حنن نقول بسم هللا الرمحن الرحيم. 2", وغلبتها "1وسبقها "الوصفان مها الرمحن الرحيم 
هكذا تلقيناها, ما تلقينا بسم هللا الكرمي اجلواد مثال ..فلماذا بسم هللا الرمحن الرحيم هكذا 
بصفة الرمحة ال غريها ؟ ألنه جاء يف احلديث سبقت رمحيت غضيب. وجاء عند الرتمذي أن 

لى نفسه إن رمحيت تغلب غضيب. وكيف عرفتا أهنا سبقت هللا ملا خلق اخللق كتب بيده ع
وغلبت غريها؟ قال ألهنا مالسقة السم الذات ألننا دائما نقول بسم هللا الرمحن الرحيم . 

 وغلبت من حيث تكرارها على أضدادها ودائما تكرر وعدم انقطاعها.
م الرمحن ألنه علم يف قول أو كالعلم من حيث إنه ال يوصقال:     غريه تعاىل ف بهوقدَّ

وقدم الرمحن على الرحيم. فنحن نقول الرمحن الرحيم وال نقول العكس, فالعلة يف تقدمي 
. والقول الثاين أو كالعلم يشبه العلم, 1الرمحن على الرحيم قال ألنه علم يف قول وهذا رقم 
هللا عز غريه تعاىل. أما الرحيم فيوصف  ملاذا يشبه العلم ؟ قال من حيث إنه ال يوصف به

لكن  ف هبا غري هللا تعاىل قال تعاىل: ﴿ابملؤمنني رءوف رحيم﴾وجل هبا وكذلك يوص
الرمحن ال يوصف هبا إال هللا تعاىل فلو قلنا أن الرمحن ليست علم فتكون تشبه العلم وإذا 

قلنا هي علم فال إشكال . إذاً هو قدمها ألهنا علم على قول أو على القول الثاين أهنا 
 لم الختصاصها ابهلل تبارك وتعاىل.تشبه الع

. ألن معناه املنعم احلقيقي البالغ يف الرمحة غايتها وذلك ال يصدق على غريهقال:   
الرمحن معناه املتصف ابلرمحة اليت تليق جبالله وال تشبه رمحة املخلوقني وهذا يعترب أتويل 

هذا مذهب األشاعرة أخذه عن للرمحة. ويف احلاشية يقول الشيخ رمحه هللا والتأويل ابلنعمة 
غريه ومل يتفطن له وحنن نكتب عند هذا الدفاع استدراك أنه أخذه عن غريه ومل يتفطن له, 

ألن هذا إمام, والصحيح أنه يعتقد هذا الكالم ونقول أن هذا االعتقاد خطأ وليس 
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صار بصحيح, أما أن نقول أنه أخذه عن غريه ...أظنها مذمة فوق املذمة الثانية ألنه 
 مؤول وصار ال يفطن ملا ينقل.        

"كل أمر ذي ابل مل يبدأ فيه  :وابتدأ هبا أتسياً ابلكتاب العزيز وعمال حبديثقال:   
. أي ابتدأ ابلبسملة ألن سور القرآن تبدأ ابلبسملة ببسم هللا فهو أبرت" أي انقص الربكة

 الرمحن الرحيم فهو أبرت أي وعمال حبديث كل أمر ..أي كل أمر مهم ال يبدأ فيه ببسم هللا
 انقص الربكة .

وهذا احلديث فيه ضعف وفيه خالف كالم طويل  ويف رواية "ابحلمد هلل"قال:   
للمحدثني وحسنه من املتأخرين اإلمام النووي وقال هو حديث حسن حجة عند األئمة 

ه والظاهر أن هذا احلديث منقطع, مرسل وليس مبتصل اإلسناد لكن من صححه صحح
 بطرقه.

أي جنس الوصف ابجلميل أو كل فرد )احلمد هلل( فلذلك مجع بينهما فقال قال:   
. بينهما أي بني منه مملوك أو مستحق للمعبود ابحلق املتصف بكل كمال على الكمال

البسملة واحلمد هلل. وهو اآلن سوف يشرح أل األلف والالم يف احلمد فقال جنس 
يف كلمة احلمد للجنس يصبح تفسريه  ـإذا جعلنا ال ,1الوصف ابجلميل وعند جنس ضع 

, 2جنس الوصف ابجلميل ألن احلمد هو الوصف ابجلميل. أو كل فرد منه وضع عندها 
واكتب  2اكتب الالم للجنس، أو كل فرد منه رقم  1لالستغراق, وعند  ـهذا إذا جعلنا ال

سبحانه وتعاىل املتصف  الالم لالستغراق فكل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود ابحلق
 بكل كمال على الكمال.

واحلمد الثناء ابلصفات اجلميلة واألفعال احلسنة سواء كان يف مقابلة نعمة أم قال:   
 فعل: االصطالح ويف. هذا هو شرح احلمد ولكن ليس يف االصطالح, احلمد. قال: ال
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كر لغة هو احلمد، والش ينبئ عن تعظيم املنعم بسبب كونه منعما على احلامد أو غريه
وقليل  عليه ملا خلق ألجله قال تعاىل: ﴿ واصطالحاً صرف العبد مجيع ما أنعم هللا به

أي أن هللا تعاىل ملا يرزقه املال يستعمله يف طاعته وإذا أعطاه  .﴾من عبادي الشكور 
الصحة استعملها يف طاعته وليس كما نفعل حنن اليوم نستعمل نعم هللا يف معصيته, قال 

 نسأل هللا أن جيعلنا من هذا القليل. ىل: ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾عات
وآثر لفظ اجلاللة دون ابقي األمساء كالرمحن واخلالق إشارة إىل أنه كما ُيمد قال:   

. لصفاته ُيمد لذاته ولئال يتوهم اختصاص استحقاقه احلمد بذلك الوصف دون غريه
محن واخلالق, ما قال احلمد للرمحن .. ملاذا ؟ أي قال احلمد هلل ومل أيت ابسم آخر كالر 

". إذاً ملاذا جاء املصنف ابحلمد هلل ومل أيت ابسم 1إشارة إىل أنه كما حيمد لصفاته ضع "
آخر ؟ إشارة إىل أنه حممود لذاته وليس لصفة معينة لكن لو قلنا احلمد للرمحن كأننا 

لصفة الكرمي فقط. واملعىن الثاين:  حنمده لصفة الرمحة فقط , احلمد للكرمي ؟ كأننا حنمد
 ولئال يتوهم اختصاص استحقاقه احلمد بذلك الوصف دون غريه.

ابلدال املهملة )ال ينَفد( مفعول مطلق مبني لنوع احلمد لوصفه بقوله  )محداً(قال:   
املفعول املطلق أييت ملعان كثرية, إما أن أييت  وفتح الفاء ماضي نفد بكسرها أي ال يفرغ

كيد وهنا مل أيت للتأكيد. أو أيت لبيان العدد وهنا مل أيت لذلك. أو أيت لبيان النوع للتأ
مثال: ضربته ضراب شديدا لبيان النوع, وعرفنا أنه مبني للنوع ألنه وصفه أبنه ال ينفد, نوع 

احلمد أنه ال ينفد. الدال املهملة: هذه مصطلحات, ما معىن مهملة ؟ ال نقطة فيها 
جمة, املهملة بدون نقاط واملعجمة بنقاط . وهذا حمله يف الدال والذال. ما ويقابلها املع

فائدة هذا ؟ العلماء عندما أيتون لكلمات مهمة فرييدون أن يضبطوها كيف يضبطوها ؟ 
سوف يضع النقطة وقد يشّكل فيضع الفتحة أو الكسرة أو غري ذلك لكن ميكن هلذه 

يف النسخ فيضبطون ابلكتابة هكذا فيقول  العالمات أن تضيع عند نسخ الكتاب وخيطئ
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. ومن وسائل الضبط ملعجمة فاملهملة تقابلها املعجمةال ينفد ابملهملة ألهنا تلتبس بينفذ ا
أيضا أهنم يقولون : ابملوحدة وابملثناة وابملثلثة فالنون ختتلط ابلتاء أليس النون والتاء تشبه  

ولون ابملوحدة الفوقية أو ابملثناة كل منهما األخرى فكيف نضبط هذه من تلك ؟ فيق
الفوقية. والفرق بني الفوقية والتحتية املثناة الفوقية هي التاء والتحتية هي الياء واملوحدة 

الفوقية النون والتحتية الباء واملثلثة الثاء. ماضي ينفد نفد بكسرها من ابب َعِلم يعلم, نفد 
نظروا اي إخوان: طالب العلم بدون علوم ينفد. أي ابب هذا يف ابب األفعال ؟ الرابع ؟ ا

اآللة, علوم اللغة ليس بطالب علم ال يكذب على نفسه وال يكذب على اآلخرين. الذي 
ال يعرف النحو وال يعرف الصرف أان ال أقول يكون سيبويه, لكن ال يكن محارويه, ال 

لبالدة. فطالب يعرف الفاعل واملفعول. أهل البالغة يضعون احلمار مثال على التشبيه اب
علم يريد أن يقرأ الكتب الكبرية وكذا وخيطئ يف الفاعل واملبتدأ واخلرب واجلار واجملرور مث 

يدعي أنه طالب علم هذا ال يصلح. وهذا موجود. يكون الرجل متخصص يف اللغة لكن 
غري متخصص يف الشريعة, لكن متخصص يف الشريعة رغما عنه البد أن يكون 

لنحو والصرف وعلوم اآللة األخرى مثل األصول واملصطلح وكذا متخصص يف اللغة. ا
البد أن يهتم هبا أما النحو والصرف فهذه لكل علم حتتاجه وشيء من البالغة أيضا 

النحو والصرف والبالغة علوم مهمة جدا لطالب العلم والذي ال يعرفها أو جيهلها متاما ال 
متطفل, على طريقة أهل التصوف يعترب حمب  يعد يف طلبة العلم وال يعترب منهم, بل يعترب

 ومريد فقط هكذا ابلربكة.
أي أفضل ما  أي يثىن عليه ويوصف )أن ُيمد(أي يطلب  )أفضل ما ينبغي(قال:   

 ينبغي أن حيمد أن يثىن عليه ويوصف. 
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ملاذا قال أفضل  وأفضل منصوب على أنه بدل من محداً أو صفته أو حال منه قال:  
, وأفضل بدل من محدا, تعرفون البدل. كم نوع للبدل ؟ أربعة. أو 1ع منصوب ؟ بدل ض

. أي محدا حاله أفضل ما ينبغي أن حيمد. ما يف قوله ما 3. أو حال منه وهذه 2صفة 
موصول امسي ضع  وما موصول امسي أو نكرة موصوفةينبغي: حتتمل احتمالني قال: 

شيٌء فيكون التفسري على األول أنه " أي 2" مبعىن الذي. أو نكرة موصوفة هذه رقم "1"
أن حيمد هذا على األول وضع عند الذي  أي أفضل احلمد الذي ينبغيموصول امسي 

خط ألن الذي هنا هي بدل ما اليت يف األصل, األصل ما, إذا اعتربان أن ما هي موصول 
امسي, إذاً احذف ما وضع الذي فتصبح أفضل الذي ينبغي أن حيمد. أو على القول 

. أي أفضل شيء ينبغي أن حيمد به, إذا قلنا أنه أو أفضل محد ينبغي محده بهثاين: ال
  نكرة موصوفة مبعىن شيء أو نشتق كلمة من اجلملة.

قال األزهري معىن الصالة من هللا  )وصلى هللا( قال رمحه هللا تعاىل وغفر له ولشيخنا:  
األزهري من علماء  لتضرع والدعاءتعاىل الرمحة ومن املالئكة االستغفار ومن اآلدميني ا

اللغة وهذا هو التعريف املشهور ملعىن الصالة صلى هللا على نبينا حممد ما معناه صلى هللا 
قالوا الصالة صلى هللا يعين رمحه هللا فالصالة من هللا تعاىل يعين الرمحة والصالة من 

دميني التضرع والدعاء املالئكة االستغفار صلت عليه املالئكة أي استغفرت له ومن اآل
يعين دعوا له هذا تفسري وهناك تفسري آخر ورد يف صحيح البخاري عن أيب العالية وهو 

  صلى هللا عليه وسلمأن صالة هللا هي ثناء هللا عليه يف املأل األعلى صلى هللا على النيب 
 أي أثىن عليه هللا يف املأل األعلى.

" وصلى هللا وسلم سلم 1مبعىن التحية هذا " من السالم مبعىن التحية )وسلم(قال:   
أو وسلم يعين سلمه من النقائص والرذائل  أو السالمة من النقائص والرذائليعين حتية 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

23 

 
 

أو سلمه مبعين األمان، السالم هنا إما مبعىن التحية أو معناها السالمة من  األمان
 النقائص أو السالم مبعىن األمانة. 

صلى هللا حكم الصالة على النيب  مستحبة  هللا عليه وسلمصلى والصالة عليه  قال:  
يوم اجلمعة أي ويتأكد استحباهبا مىت؟  تتأكدمستحبة هذا هو احلكم.   عليه وسلم

إذاً حكمها مستحبة، مىت تكون   صلى هللا عليه وسلم وليلتها وكذا كلما ذكر امسه
هو يوم اجلمعة وليلة  مستحبة استحبااب مؤكدا؟ ذكر املصنف موضعني: املوضع األول

" إذاً يستحب أو تتأكد استحباب 2" قال وكذا كلما ذكر امسه هذا "1اجلمعة هذا "
إذا ذكر امسه عليه الصالة والسالم ولكن هذا   صلى هللا عليه وسلمالصالة على النيب 

إذا ذكر امسه فيه قول آخر وهو   صلى هللا عليه وسلمالثاين وهو الصالة على النيب 
يعين إذا ذكر امسه أو عند ذكر امسه إذاً الصالة  وقيل بوجوهبا إذ :ب قال املصنفالوجو 

يوم اجلمعة وليلة اجلمعة حكمها سنة مؤكدة، الصالة على  صلى هللا عليه وسلمعلى النيب 
إذا ذكر امسه قوالن: املذهب أهنا سنة مؤكدة لكن هناك قول  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

 آخر أهنا واجبة.
وروي: "من صلى  ن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾اي أيها الذي﴿ :ال هللا تعاىلق  

هذا احلديث رواه   علىّ مل تزل املالئكة تستغفر له مادام امسي يف ذلك الكتاب"
الطرباين يف األوسط وهو ضعيف جدا بل ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات وذكره 

وأتى ابحلمد عين هذا احلديث إىل الوضع أقرب السيوطي والشوكاين أيضا يف املوضوعات ي
.  الحظوا بني أمرين عبارة املصنف وأذكر ابجلملة األمسية الدالة على الثبوت والدوام

املصنف هنا املاتن صاحب املنت وليس صاحب الشرح، ماذا قال يف احلمد؟ ملا جاء يف 
مجلة أمسية أم فعلية؟ لكي  عبارة احلمد فما عبارته؟ عبارة احلجاوي قال احلمد هلل فهل هي
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نعرف مدى أمهية النحو لطالب العلم فاحلمد هي مجلة أمسية، ففي الصالة على النيب 
ماذا قال؟ وصلى هللا وهذه مجلة فعلية، صلى هو فعل ماض اآلن  صلى هللا عليه وسلم

ا قال نقرأ كالم املصنف ماذا يقول )وأتى ابحلمد ابجلملة األمسية( ألنه قال احلمد هلل وم
أمحد هللا فلو قال أمحد هللا صارت فعلية )الدالة على الثبوت والدوام( وهذا الكالم يعرف 

يف علم البالغة ألن اجلملة األمسية ماذا تفيد واجلملة الفعلية ماذا تفيد؟ فاجلملة األمسية يف 
زالً لثبوت مالكية احلمد أو استحقاقه له أعلم البالغة تدل على الثبوت والدوام  قال: 

ألنه ملا جاء عند  وابلصالة ابلفعليةأزالً يعين من البداية وأبداً يعين إىل النهاية قال:  وأبداً 
الدالة قال وصلى هللا وأتى ابلفعلية يف الصالة   صلى هللا عليه وسلمالصالة على النيب 

دل الدالة على التجدد يعين يف علم البالغة يقولون أن الفعل ي على التجدد أي احلدوث
ما هو املطلوب حلدوث  حلدوث املسئول وهو الصالةعلى التجدد واحلدوث قال: 

طبعا رمحة من هللا على  أي الرمحة من هللااملسئول يعين حلدوث املطلوب وهو الصالة  
تفسري املصنف أما على تفسري أيب العالية يعين الثناء من هللا يف املأل األعلى على النيب 

صلى هللا قال حلدوث املسئول وهو الرمحة ألهنا حتدث للنيب  سلمصلى هللا عليه و حممد 
 عليه أفضل الصالة والسالم.  عليه وسلم

املصطفني هذا معناه أن هناك أانس آخرين  )على أفضل املصطفني حممد(قال:   
املصطفني مجع واملقصود  بال شكقال:  صلى هللا عليه وسلماصطفاهم هللا مع النيب 

هم أولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم  صلى هللا عليه وسلمنيب ابملصطفني مع ال
وهو أفضلهم قال على أفضل املصطفني  صلى هللا عليه وسلموعيسى وموسى والنيب 

حممد، مصطفى مأخوذة من اصطفى أصلها أصل كلمة اصطفى اصتفى الطاء أصلها اتء 
فتعل صاد أو ضاد أو طاء أو هذا وزن افتعل فما كان على وزن افتعل فإذا كانت فاء ا
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ظاء فإهنا تقلب فإن اتء افتعل تقلب طاء فيقال افتعل اصتفى اصطفى اضرتد اضطرد ألن 
 فاء الكلمة ضاد.

صحيح هو سيد ولد آدم  "أان سيد ولد آدم وال فخر" : صلى هللا عليه وسلملقوله    
امة ومع ذلك أييت بعض يف الدنيا واآلخرة وال حيتاج أن يقول أان سيد ولد آدم يوم القي

 :الناس بكالم ال يصح شرعا قال
 صلى اإلله على النيب حممد   فقبوهلا حتما بغري تردد             

 إال الصالة على النيب      أعمالنا بني القبول وردها             
تردد أان ال أعلم من الذي اخرتع هذا احلكم الغري صحيح والغري دقيق فقبوهلا حتما بغري   

من الذي قال أن قبول الصالة على النيب حتما بغري تردد فالذي يقول هذا الكالم ليس 
عنده حجة فأعمالنا كلها الصالة، الصوم، احلج، الزكاة بني القبول وردها إال الصالة على 
النيب سؤال هذا احلكم يعرف ابلعقل أم يعرف ابلنقل فلتأتوا ابلنقل ليقبل هذا الكالم فإذا 

أن العلة يف عدم قبول الزكاة أو غريها هي الرايء فيمكن أن يصلي على النيب رايء وإذا  قلنا 
كانت العلة النفاق فيمكن أن يصلي على النيب نفاقا فأي علة ميكن أن تذكروها اآلن 

يعين أي أمر يرد على أي  صلى هللا عليه وسلمأقول هي واردة على الصالة على النيب 
صلى فاحملبة للنيب  صلى هللا عليه وسلموارد على الصالة على النيب عبادة فريدها هو أيضا 

بل هلل تبارك وتعاىل وهو احملبة هلذا الدين ولإلسالم ال حتملنا على أن  هللا عليه وسلم
ننسب إليه أشياء ليست صحيحة فهذا ليس من احملبة هذا غلو يف احملبة فالصالة على 

ف أهنا سنة وأهنا سنة مؤكدة يف بعض األحيان بل ذكر املصن صلى هللا عليه وسلمالنيب 
هي واجبة يف بعض األحيان على قول. أما أن نبالغ أكثر من ذلك فنقول أعمالنا بني 

نطرب هلذا الكالم وهللا هو كالم  صلى هللا عليه وسلمالقبول والرد إال الصالة على النيب 
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هو مجيل فهو ابطل وليس مجيل من حيث العبارات والنغمات أما من حيث املعىن ال 
 بصحيح. واضح هذا وعذرا اي شيخ أان ال أقصد أحدا فأان أمسعها كثريا من الناس.

له خصائص من خصائصه  صلى هللا عليه وسلمالنيب  وخص ببعثه إىل الناس كافةقال:   
واألنبياء "، 2العظمى وغريها أيضا هذا " وابلشفاعة"، 1أنه بعث إىل الناس كافة هذا "

املصطفى  واملصطفون مجع مصطفى وهو املختار من الصفوة". 3هذا " لوائهحتت 
معناه املختار واملصطفون مجع مصطفى مأخوذ من الصفوة وطائه منقلبة عن اتء وقلنا 

ألهنا اتء افتعل إذا كانت فاء افتعل صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء فإن التاء من افتعل 
اء والتاء األوىل تؤثر على الثانية فإذا كانت الفاء تقلب طاء فالحظوا حنن عندان افتعل الف

صاد فتصبح التاء طاء أو كانت الفاء ضاد فتصبح التاء طاء وإذا كانت الفاء ظاء أو طاء 
وطاؤه منقلبة فتقلب التاء طاء مثل اضرتد تصبح اضطرد تصري طائني فتدغم يف بعض. 

كثرة خصاله احلميدة مسي به مسي به ل صلى هللا عليه وسلمعن اتء وحممد من أمسائه 
أمحد بن اهلائم املتوىف  قبله سبعة عشر شخصاً على ما قاله ابن اهلائم عن بعض احلفاظ

صلى هللا عليه أما اسم أمحد اختص به النيب  خبالف أمحد فإنه مل يسم به قبله 815سنة 
 ومل يسم أحد قبله هبذا االسم. وسلم

وعلى  نص عليه أمحد وعليه أكثر األصحاب أي أتباعه على دينه )وعلى آله(قال:   
آله قال وصلى هللا على حممد وآله اللهم صلي على حممد وآله وصحبه سيأيت فمن هم 
اآلل فسر اآلل قال األتباع قال أتباعه على دينه هم آله وهناك خالف يف تفسري اآلل 

اآلل هم األتباع  وهذا هو القول األول الذي عليه أكثر احلنابلة وعليه أكثر األصحاب أن
قال آل النيب هم أتباع ملته من األعاجم والسودان والعرب لو مل يكن آله إال قرابته صلى 
املصلي على الطاغي أيب هلب وهذا البيت هو خطأ فهذا مثل إال الصالة على النيب وهنا 

هذا  نفس الكالم ألنه ال تلزمين إذا قلت أن القول األول هو أن آله هم أتباعه على دينه
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هو القول األول أما القول الثاين هو وقيل آله هم مؤمنوا بين هاشم وبين املطلب ابين عبد 
مناف إذاً ليسوا كل بين عبد مناف لكن مجيع من كان من بين هاشم أو بين املطلب 
وسيدخل فيهم اإلمام الشافعي ألنه من بين املطلب فهو من آل البيت وليس من بين 

سيدخل فيه كل من ينتسب إىل جعفر أو العباس أو عقيل أو علي هاشم هو، وبنو هاشم 
من ابب أوىل وال حيصر آل البيت يف ذرية علي أن هؤالء هم آل البيت فقط ألن هذه 

دعوة علوية سياسية هؤالء طالب ملك إذا قلنا آل البيت هم أبناء علي فقط فهم الذين 
آل البيت هم بنو هاشم وبنو هلم التقديس رضي هللا عنه وأرضاه ورضي عن فاطمة ف
ما جاء مبلك  صلى هللا عليه وسلماملطلب الذين حرموا الزكاة يعين منعوا من الزكاة والنيب 

وأان أحق  صلى هللا عليه وسلمولكن جاء بنبوة فال أييت أحد ويدعي أنه من أبناء النيب 
صلى هللا فالنيب ترك خالفة وترك شرعا  صلى هللا عليه وسلمابلكرسي ابمللك ألن النيب 

ما كان ملك عليه الصالة والسالم وإمنا كان رسوال هاداي مبعواث هلذه األمة وملا  عليه وسلم
توفاه هللا توىل بعده أبو بكر فال أييت أحد بعد ذلك ويطالب مبا ليس بصحيح إذاً عندان 

يت الذي قوالن آله هم أتباعه على دينه وآله هم بنو هاشم وبنو املطلب. أعود لشطر الب
يقول لو مل يكن آله إال قرابته صلى املصلي على الطاغي أيب هلب معناه هذا البيت يرد 

على الثاين الذين يقولون أن آله هم مؤمنوا بين هاشم ومؤمنوا بين املطلب فلم يدخل أيب 
هلب أصال فال تقول يل صلى املصلي على الطاغي أيب هلب فلم يدخله أحد أصال. فآل 

هم املؤمنون من قرابته فال يصلح هذا البيت يف االحتجاج على   عليه وسلمصلى هللاالنيب 
 ضعف القول الثاين.

قدمهم  وقدمهم ابألمر ابلصالة عليهمهذا للمرداوي   ذكره يف شرح التحريرقال:   
على الصحابة يعين اللهم صلي على حممد و آل حممد وعلى أصحابه اللهم صلي على 
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اآلل على الصاحب ملاذا؟ لنرى املصنف مباذا سيعلل؟ قال  حممد وآله وصحبه فقدم
( ألنه جاء األمر ابلصالة عليهم قال قولوا اللهم صلي وقدمهم ابألمر ابلصالة عليهم)

على حممد وعلى آل حممد جاء األمر به لكن هل جاء األمر ابلصالة على الصحابة؟ 
 واضح هذا.

هذا لغواي هل جيوز أن تضيف اآلل إىل  وإضافته إىل الضمري جائزة عند األكثرقال:  
الضمري فنقول وعلى آله أضفنا اآلل إىل الضمري فصار الضمري هو املضاف إليه واآلل 
هم. طبعا الذين مينعون إضافة اآلل إىل الضمري يقولون هذا موغل يف اجلهالة واإلهبام 

اما قال فاآلل وحدها غري واضحة آل من؟ فإذا أضفتها إىل ضمري مبهم فزادت إهب
 وعمل أكثر املصنفني عليه ومنعه" 1وإضافته أي اآلل إىل الضمري جائزة ضعوا رقم "

 . ومنعه مجع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي"  هذا القول الثاين 2ومنع أكتب رقم "
مجع صحب مجع صاحب مبعىن الصحايب وهو من اجتمع  )وأصحابه(قال املصنف:   

وابن حجر يزيد يقول ولو ختللت  مؤمنا ومات على ذلك. صلى هللا عليه وسلمابلنيب 
. عطف الصحابة وعطفهم على اآلل من عطف اخلاص على العامردة على األصح  

على اآلل من عطف اخلاص على العام ألن منهم من يدخلون يف اآلل فلما نقول آهلم 
ال وصحبه أتباعه فهذا يشمل أتباعه يف عصره ومن صحابته وممن سيأيت بعده فلما ق

فصار من ابب عطف اخلاص على العام وهذا يعطي مزيد من األمهية وهذا يعرف من علم 
ويف اجلمع بني الصحب واآلل خمالفة للمبتدعة ألهنم يوالون اآلل دون البالغة. 
. انتبهوا هذا خمالفة للمبتدعة الرافضة الذين يوالون اآلل دون الصحابة ويسبون الصحب

 ما يستحقون وكذلك العكس ترى الذي يذكر الصحب ويرتك الصحابة عليهم من هللا
هؤالء يقال هلم الناصبة النواصب  صلى هللا عليه وسلماآلل يعين يعادي اآلل آل النيب 

 الذين يناصبون أهل البيت العداء وكذلك العكس معناه. 
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عريف وال  من غري اطراد أي عبد هللا تعاىل والعبادة ما أمر به شرعاً )ومن تعبد(  قال:  
. العبادة ما أُمر به شرعا من غري اطراد عريف اكتب عندها أي ليست عرفا اقتضاء عقلي

درج الناس عليه وال اقتضاء عقلي يعين العبادة أمر الشرع هبا وليست عرفا صار الناس 
عليه قال وال اقتضاء عقلي يعين وليست العبادة مما اقتضته العقول إذاً العبادة هي ما أمر 

ارع هبا وليست ما أخذانه من عوائد الناس وال ما اقتضته عقول الناس فمادام هللا الش
خلقين فأان أعبده والعقل اقتضي أين أعبده كيف؟ ال أعرف البد أن أييت شرع يعلمين فلو 
أن العقل جترأ يف هذا املوطن واخرتع عبادة فال تصلح هذه العبادة ألهنا ليست مما أمر به 

 مما اقتضته العقول فقط.الشرع وإمنا هي 
أي بعد ما ذكر من محد هللا والصالة والسالم على رسوله وهذه )أما بعد( قال:  

فائدة هذه الكلمة أهنا يؤتى هبا لالنتقال  .الكلمة يؤتى هبا لالنتقال من أسلوب إىل غريه
د مث من أسلوب إىل غريه يبدأ اجلملة ابحلمد هلل رب العاملني إىل آخره مث يقول أما بع

يشرع يف املوضوع وبعضهم يقول يؤتى هبا لالنتقال من املقدمة إىل املوضوع ال بل من 
أسلوب إىل غريه فقد يكون من مقدمة إىل املوضوع وقد يكون من موضوع إىل موضوع. 

من أين أتينا ابالستحباب فاالستحباب  ويستحب اإلتيان هبا يف اخلطب واملكاتبات
فإنه كان أييت هبا يف خطبه هذا هو الدليل   عليه وسلمصلى هللااقتداء به حكم شرعي 

الصواب عبد القادر الرهاوي، أان أمتىن  وشبهها حىت رواه احلافظ عبد القاهر الرهاوي
أنه فرصة اآلن أن تقارنوا لنرى أفضل النسخ وأبعدها عن اخلطأ كذلك نسخة الرسالة فأان 

هي أصحها حىت اآلن ونسخيت الرسالة يهمين املقارنة بني ثالثة نسخ نسخة احلاشية و 
وهذه نسخة الرسالة بتحققني فقالوا أن نسخة الرسالة هي أصح النسخ وهي سيئة 
لألسف دعاية فنسخة الشيخ عبد هللا السعدي صحيحة لكن أنت ملا نسخت ما 
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نسخت نسخ صحيح فهي مليئة ابألخطاء وطبعوها عشرين طبعة ومل يصححوها وأمتىن 
حىت رواه احلافظ عبد ان أخطاء أن نكتب هذه األخطاء ونرسلها هلم. إذا قرأانها وجد

القاهر الرهاوي يف األربعني اليت له عن أربعني صحابيا ذكره ابن قندس يف حواشي 
هذا قول قيل يف أما بعد أهنا هي  .احملرر وقيل إهنا فصل اخلطاب املشار إليه يف اآلية

وأتيناه احلكمة وفصل داود عليه السالم ﴿ه يف اآلية يف فصل اخلطاب الذي أشري إلي
والصحيح أنه الفصل بني احلق وأن املقصود بفصل اخلطاب يف اآلية أما بعد.  خلطاب﴾ا

آلية هو الفصل بني احلق والباطل والصحيح أنه أي فصل اخلطاب الذي يف ا والباطل
قالوا  فصل اخلطاب هنا املصنف يقول أن هناك انس ﴿وأتيناه احلكمة وفصل اخلطاب﴾

أهنا أما بعد لكن املصنف يقول أن الصحيح واملراد بفصل اخلطاب يعين الفصل بني احلق 
يشكل بعد على الضم ألنه يقول أما بعد  مّ واملعروف بناء "بعد" على الضوالباطل 

فيكون املعروف بناء بعد على الضم طبعا بعد وقبل نفس احلكم هلا حاالت أحياان تبىن 
 وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتحعرب وأحياان تنون. على الضم وأحياان ت

ـ مرفوعة، ومنصوبة، والفتح قال واملعروف بناء بعد على 1ثالثة يعين أجاز بعضهم تنوينها 
ـ مع نية املضاف إليه اكتبوا 2، 1الضم، مىت؟ يف احلاجة قال إذا قطعت عن اإلضافة 

معىن أي ليس بلفظ يعين مع نية معىن املضاف إليه عندها يف احلاشية مع نية املضاف إليه 
ألنه أحياان ينوى أحياان تقطع عن اإلضافة لكن ينوى معناها فهذه اليت تبىن على الضم 

وأحياان ينوى لفظها وأحياان تقطع عن اإلضافة وال ينوى لفظها وال معناها وأحياان تضاف 
إلضافة بعد هل فيها إضافة من قبلهم ومن بعدهم أضيفت فتعرب لكن إذا قطعت عن ا

فليس هناك مضاف إليه فهل نوي معناه أو نوي لفظه ؟ فإذا نوي معناه معىن املضاف 
إليه فإهنا تكون مبنية على الضم وهلذا مع نية املضاف إليه اكتبوا معىن ألنه ليس الصحيح 

ما بعد فهنا مع نية املضاف إليه فقد يفهم لفظا مع نية املضاف إليه معىن يعين ملا يقول أ
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املنوي معىن املضاف إليه منوي مضاف أي كلمة تؤدي ملعىن هذا هو معىن نية املضاف 
إليه معىن أما نية املضاف لفظا ال فمعناه تنوي نفس اللفظة احملذوفة وهذا كله يف علم 

وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح بال تنوين على تقدير املضاف النحو. 
ل أبهنا مرفوعة أو منصوبة يعين هذا ابعتبار أهنا ليست ظرفا، والفتح بال تنوين ابلقو  .إليه

 على تقدير املضاف إليه اكتبوا عندها لفظا. 
يعين املصنف احلجاوي ملا قال فهذا  إشارة إىل ما تصوره يف الذهن )فهذا( قال:  

د أم إىل خمتصر يف الفقه كيف؟ فهي مقدمة ومل يكتب الكتاب فكيف يشري إىل موجو 
معدوم طبعا حتتمل أن يكون ملوجود وحيتمل أن يكون ملعدوم فلو قدران أن املصنف كتب 

املقدمة بعد أتليف الكتاب فهو يشري إىل موجود وإذا قدران أنه كتب املقدمة قبل أن 
يصنف الكتاب فهو يشري إىل شيء يف الذهن فعبارته اآلن أن هذا إشارة إىل ما تصوره يف 

يعين ما يف  وأقامهأنه فهم أن املصنف كتب املقدمة قبل أتليف الكتاب قال  الذهن معناه
عموما هذه كلها قضااي الشراح يقفون  مقام املكتوب املقروء املوجود ابلعيانالذهن 

 عندها أو يذكروهنا وليست هي مما يصعب فهمه وال يليق جهله أيضا.
قال علي هذا تعريف املختصر  أي موجز وهو ما قل لفظه وكثر معناه )خمتصر(قال:   

هذا الكالم ما وجدته عن علي  : خري الكالم ما قل ودل ومل يطل فيملرضي هللا عنه
وهللا أعلم لكن هذا مشهور عند العرب وإمنا يف كتب الفقه يتناقلونه عن علي وبعض 

املذاهب تنقل هذه اجلملة منسوبة للحسن بن علي وعلى العموم ما يبىن عليه شيء لكين 
 .رضي هللا عنهمل أقف عليه مسندا إىل علي 

اآلن يشرح الفقه، الفقه يف اللغة هو الفهم  وهو لغة الفهم  )يف الفقه( قال:  
قوله  واصطالحا معرفة األحكام الشرعية الفرعية ابالستدالل ابلفعل أو ابلقوة القريبة
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لشرعية األحكام سيدخل كل األحكام حىت أحكام الطب ستدخل، معرفة األحكام ا
خرج الطب واهلندسة والفلك، الفرعية خرجت العقائد ألنه إذا قلنا معرفة األحكام 

الشرعية ستدخل العقائد فقال الفرعية خرجت األصولية قال ابالستدالل ابلفعل إذاً معرفة 
األحكام بدليلها ابالستدالل عليها ومعرفة الدليل هلا قال ابالستدالل ابلفعل هو اآلن 

الستدالل واالستدالل هذا إما أن يكون ابلفعل وإما أن يكون ابلقوة القريبة خريان قال اب
دخلنا يف علم آخر وهو املنطق، ابالستدالل ابلفعل أو ابلقوة القريبة معناه أن الفقه أن 
يعرف اإلنسان األحكام الشرعية مستدال عليها ابلفقه يعين ابلواقع يستنبطها فعال هذا 

قريبة اكتبوا عندها أي من الفعل ابلقوة القريبة من الفعل هذا هو هو الفعل أو ابلقوة ال
املصطلح املنطقي وهي أهلية االستنباط يعين يقولون هذا فقيه ابلفعل وهذا فقيه ابلقوة فما 
الفرق بينهم؟ فقيه ابلفعل يعين انه يف الواقع فقيه يعرف األحكام الفقهية ابالستدالل وإذا 

 عنده ملكة الفقه يستطيع أن يراجع الكتب الفقهية ويستنبط قيل هذا فقيه ابلقوة يعين
احلكم ويعرف احلكم ويستخرجه عنده امللكه واألهلية وهذه األهلية أتيت ابلدراسة يعين 
مثل هذه الدراسة والدروس وكذا تكون هذه امللكه والقدرة بعد ذلك إن ثبت اإلنسان 

ون عنده القدرة ومعرفة املراجع والرجوع هذه املعلومات وكذا أصبح فقيها ابلفعل وإال يك
 إليها.

املقتدى به شيخ )اإلمام( أي من الكتاب املسمى ابملقنع أتليف )من مقنع(  قال:  
عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي تغمده هللا  )املوفَّق أيب حممد(املذهب 

تفاع بعلمه ملا يقول أعاد علينا . اكتبوا عندها لعله يريد االنبرمحته وأعاد علينا من بركته
من بركته يعين هذه كلمة حساسة كيف بركته هل يقصد املصنف أن هذا اإلمام عنده 

بركات يعطيها للناس فالربكة هي الفائدة فلو استفدت منك فائدة علمية وقلت هذه من 
ميكن  بركتك يعين هبذا املعىن ال حرج أما إن قصدت أنك عندك من العطااي واألشياء اليت
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أن هتبها من عندك فال، اي إخوان كثري من الكلمات ومن العبارات ومن اجلمل تكون 
محالة أوجه ميكن أن حتمل على وجه صحيح وميكن أن حتمل على معىن فاسد وما موقفنا 
من هذه اجلمل احلمالة؟ لنا فيها موقفان أول موقف التكلم هبا اي أخي جتنبها وابتعد عن 

الشبهة كبرية يعين حتتمل فهم خاطئ أن تُفهم أنت فهم خاطئ وأما الشبهات إذا كانت 
من حيث مساعها وإطالق األحكام على الغري فال هنا ينبغي أن يرتيث اإلنسان وحيمل 
الكالم على أحسن احملامل وحيسن اإلنسان الظن فاإلنسان إذا كانت هناك كلمة محالة 

صحيح فلماذا أان أقع فيها خاصة إذا   ميكن يكون هلا معىن ابطل وميكن يكون هلا معىن
كان االحتمال طبعا انتبهوا حنن نتكلم على محالة يعين بشكل عايل مرتفع وإال فكل كالم 

نقوله محال وهلذا بعض النحاة قالوا إذا قلت ذهب حممد أو انم حممد أو مات حممد فما 
عل وحممد ال يفعل إعراب حممد؟ فاعل فال جيوز كفر هذا فاهلل سبحانه وتعاىل الذي يف

شيء فإذا غلوت فالغلو ما له هناية. أعاد علينا من بركته لعله يريد االنتفاع بعلمه يعين 
 أعاد هللا علينا وأعطاان من علمه فبهذا املعىن صحيح وليس به شيء.

على قول واحد هذا كالم احلجاوي  وكذلك صنعت يف شرحه )على قول واحد(قال:   
 الشرح مشيت على قول واحد اآلن هذا هو منهج املؤلف اآلن، فالبهويت يقول وكذلك يف

فلم أتعرض للخالف اآلن سيشرح منهج األصل ومنهج الشرح إذاً هو على قول واحد. 
يعين الختصار الكتاب واألئمة كما علمتم يتدرجون أول شيء عمدة  طلباً لالختصار

وهو اخلالف داخل املذهب مث  الفقه وبعد ذلك املوفق، عمدة الفقه مث املقنع مث الكايف
املغين يعين الذي كتب عمدة الفقه ترى عنده معلومات املغين يعين ما كان يصعب عليه 
أن جيعل العمدة إثىن عشر جملد لكنه ألف بقصد فألف للمبتدئني كتاب خمتصر وألف 

للمتوسطني كتاب أكرب شيئا ومن هم أعلى كتاب أكرب شيئا فلما جيد طالب يبغي يدرس 
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قه أو أي علم من العلوم فال يبدأ ابملرحلة األخرية أو ما قبل األخرية أو املتوسطة بل يبدأ ف
من األوىل هذا صحيح أم ال؟ هذه أمور بديهية يعين معروفة ابلبداهة فاملفروض تكون 

بديهية والواقع أهنا ليست بديهية فالواقع اآلن الطالب يبغي يدرس من أول كتاب يدرس 
ف واألقوال واألدلة ألنه ال يبغي يفهم شيء الشيطان ال يريده يفهم شيء فيه يعرف اخلال

 فلذلك جيعله يدخل يف اخلالف واألدلة والصراعات وينقطع فال يكمل.
أي ذلك القول الواحد الذي يذكره وُيذف ما سواه من األقوال إن  )وهو(  قال:  

ة وانصر السنة أيب عبد إمام األئم )يف مذهب(أي املعتمد )الراجح( كانت هو القول 
. فنحن بن حممد بن حنبل الشيباين نسبة جلده شيبان بن ذهل بن ثعلبة )أمحد(هللا 

ذكران القول الراجح كيف يعرف؟ األئمة الكبار وهللا أعلم أان ال أظنهم موجودين اآلن 
عرفوا األئمة الكبار الذين عاصروا أمحد واألزمنة املتقدمة يقفوا على الرواايت ويرجحوا في

من كالم أمحد بعبارات أمحد فيستطيع أن يعرف املذهب لكن من أتخر بعدهم وجاء بعد 
ذلك يف العصور املتأخرة فكثري من كتب املسائل ما وصلتنا أصال فأين جامع اخلالل 
أكثره مفقود وأين مسائل أمحد كلها؟ ليست موجودة موجود بعضها والكثري منه غري 

ري من الدعاوى الباطلة واليت يرددها جهلة طالب العلم موجود وهذا ترى رد على كث
. على أي شيء يكلم هؤالء ء متأخر أضاف على الذي جاء متقدميقولون الذي جا

؟! يقولون املتأخر يعرف أو الفيزايء أم على علوم الشريعةأيتكلمون عن علوم الكيمياء 
ول هلم: ال اي سيدي أان أعكس أكثر مما يعرفه املتقدم ألنه عنده علم املتقدم وزايدة . نق

لك القاعدة, املتقدم عنده علم أكثر من املتأخر, ملاذا ؟ ألن هناك معلومة ما يعرفها 
صغار الطالب أن هناك كتب كثرية جدا مل تصل إلينا وهناك علوم كثرية جدا كانت من 

إلينا. خيرج  حمفوظاهتم يف القرون الثالثة األوىل أو األربع, كانت من حمفوظاهتم وما وصلت
واحد جاهل يقول اي شيخ هذا رأى ما عند األوائل وزاد عليه هذا يصلح يف كلية الطب 
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. كم ديسك ويتناقلوهالكن عندان ما يصلح, مث هو يتخيل أن املعلومات حمفوظة يف هارد 
عندان من املخطوطات مفقودة ! نعم الشرع حمفوظ لكن هناك كتب ليست موجودة. 

وأحياان أنيت ملسألة ما جند وجهها أو دليلها أو تعليلها لكنهم  هناك مصنفات فقدت.

 وقفوا على أثر أو دليل.
القصد أن نظرية اليوم أن املتأخر سيعرف علم األوليني واآلخرين هذا الكالم درب من   

اهلراء والتخبيط أانس يتكلمون يف أمور ال يفهمون فيها. يذهب إىل جامع اخلالل وجيمع 
هب يتفلسف يقول أرجح هذه الرواية وال أرجح تلك. حنن نعيش على رواايت مث يذ

فتات موائدهم هذه هي احلقيقة. واحلقيقة أين أسري بني منحدرين بني أهل التقليد 
واملتعصبني جدا وبني املتعصبني من الطرف الثاين الذين يدعون أهنم من أهل االجتهاد 

 هب.وهم متعصبني. متعصب للمذاهب ومتعصب على املذا
أنت يف كل مرحلة لك نظام معني يف مرحلة الطلب ينبغي أن تكون طالب تتلقى فال   

تستطيع أن ترجح أو تصوب أو ختطئ ألنك لست مؤهل  لذلك فإن وفقك هللا ووصلت 
إىل مراتب عليا ليس ابلضرورة أن تصل , هل الذين يدخلون االبتدائية يتجاوزون كلهم 

االبتدائية كبري لكن يف املتوسطة أقل مث يف الثانوية أقل مث يف االبتدائية ؟ دائما العدد يف 
اجلامعة أقل مث يف املاجستري أقل .. ال يستطيع كل واحد أن يكمل. قد أييت اإلنسان 

 ظروف عائلية وصحية ومرضية وهكذا. 
وكذلك صنعت يف شرحه فلم أتعرض للخالف طلباً  )على قول واحد( قال املصنف:  

أي ذلك القول الواحد الذي يذكره وُيذف ما سواه من األقوال إن ( )وهولالختصار 
إمام األئمة وانصر السنة أيب عبد  )يف مذهب(أي املعتمد )الراجح(كانت هو القول 

كيف   بن حممد بن حنبل الشيباين نسبة جلده شيبان بن ذهل بن ثعلبة )أمحد(هللا 

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 مذهب أمحد يعرف, يعرفه األئمة نعرف القول املعتمد ؟ يقول ابن تيمية عليه رمحة هللا
. لكن الذين نصوص أمحد واألدلة وأقوال األئمةالكبار واملطلعون من خالل الوقوف على 

بعده من املتأخرين والعوام وكذا فقد ذكران يف الدرس األول أنه صار العمدة عند املتأخرين 
مون املنتهى على اإلقناع ومنتهى اإلرادات وإذا حصل خالف فبعضهم وهم األكثر يقد

 وبعضهم يرجح خلارجي وهو غاية املنتهى ملرعي الكرمي.
يعين يقصد  واملذهب يف األصل أي يف اللغة الذهاب أو زمانه أو مكانه قال:  

ابملذهب هنا فماذا يسمونه الصرفيون ملا قال يف األصل الذهاب أو زمان أو مكان يشري 
املكان ذهب يذهب فما كان من ابب فعل  ملصدر امليم أو شيء آخر اسم الزمان أو اسم

يفعل فعندهم اسم املكان واسم الزمان واملصدر امليمي مفعل فيصري مذهب وهلذا أشار 
إىل هذا بقوله واملذهب يف األصل الذهاب يعين ابعتباره مصدر ميمي أو زمانه زمان 

ين لو الذهاب ابعتباره اسم زمان من ذهب مذهب أو مكانه يعين مذهب اسم مكان يع
قلت جئت مذهب زيد أقصد الوقت الذي ذهب فيه أو جئت مذهب زيد يعين يف 

املكان أو وجدت مذهب زيد وكنت يف املكان الذي ذهب فيه زيد اسم مكان أو اسم 
صدر ابمليم.

ُ
 زمان أو يراد به املذهب يعين املصدر امل

عكوفتني مث أطلق ضع هذا بني م مث أطلق على ما قاله اجملتهد بدليل ومات قائال به  
وكذا ما أجري جمرى " 1على أي املذهب أي تعريف املذهب فما قاله اجملتهد هذا رقم "

" إذاً ما قاله صراحة أو ما قام مقام قوله 2ما أجري جمراه " قوله من فعل أو إمياء أو حنوه
ات من قول أو إمياء أو حنو ذلك من فعل يقول يعين إذاً مذهب أمحد هو ما قاله أمحد وم

به أو ما أحلق بقوله مثل ما أجري جمرى القول يعين ما فعله من فعل يدل على أنه يريد 
 حكما معينا أو إمياء أو إشارة التنبيه فهذا جنريه جمرى القول ونعتربه مذهب له.



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

37 

 
 

مجع مسألة من السؤال وهي ما يربهن عنه يف )ورمبا حذفت منه مسائل(  قال:  
 )اندرة( جاوي يف الزاد وليس البهويت يف الروض. قال:. طبعا الذي حذف هنا احلالعلم

على ما قال يف املقنع من الفوائد  )وزدت(لعدم شدة احلاجة إليها  )الوقوع(أي قليله 
يعين إذاً هو حذف مسائل هذا  أي يعوَّل عليه ملوافقته الصحيح )ما على مثله يعتمد(

وىل يف املنهج أنه اعتمد على " فالنقطة األ2" هو ليس واحد يف احلقيقة هو رقم "1"
القول الواحد وهذه النقطة األوىل املنهجية والثاين أنه حذف بعض املسائل اليت ميكن 

)إذ اهلمم قد االستغناء عنها ألهنا اندرة الوقوع. الثالث: زاد مسائل أخرى حيتاج إليها. 
واهلمم ت. ملاذا هو حذف واختصر ألن اهلمم قد قصر  تعليل الختصاره املقنع قصرت(

. فالذي هم يقال مهمت ابلشيء إذا أردتهيقال مَهه ومِهه  مجع مهة بفتح اهلاء وكسرها
مجع سبب وهو ما يتصل به إىل املقصود  )واألسباب(هو املتكلم فيقول أي أردته 

لسبق )قد كثرت( أي املقصود  )املراد(أي إدراك  )عن نيل(أي الشاغلة  )املثبِّّطة(
". األسباب  عليكم زمان إال وما بعده شر منه حىت تلقوا ربكمالقضاء أبنه "ال أييت

املثبطة كثرت هذا قبل األلف أما لو جاء املصنف يف زماننا فماذا يقول؟! وهذا احلديث 
 يف البخاري.

 )ما يغين عن التطويل(أي مجع )مع صغر حجمه حوى( هذا املختصر  )و(قال:   
انتبهوا هلذا هو اشتمل على  عها ولو مبفهومهالشتماله على جل املهمات اليت يكثر وقو 

مسائل كثرية جزء منها األصل فيها أهنا مسائل منطوقة لكن هناك مسائل يف الكتاب 
نفهمها ابملفهوم يعين مرادها ليس مبحل النطق لكن هو خارج النطق واملفهوم قد يكون 

ر وغريه أوىل منه مبفهوم املوافقة أو يكون مبفهوم املخالفة كأن ينص على حكم يف أم
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فنعرف أنه ما زاد أو ال يعين من ابب أوىل أنه حيرم أو حيل أو ابلعكس فعندما يضع قيد 
 فنفهم أنه إذا مل يوجد هذا القيد فإن احلكم ال يتحقق.

أي ال حتول من حال إىل حال وال قدرة على ذلك )وال حول وال قوة إال ابهلل(  قال:  
وقيل ال حول " أي التفسري األول، والتفسري الثاين: 1م "أي ال حتول هذا رق إال ابهلل 

عن معصية هللا إال مبعونة هللا وال قوة على طاعة هللا إال بتوفيق هللا واملعىن األول أمجع 
. ألن األول يقول ال حتول من حال إىل حال والثاين قيده ابملعصية والطاعة فيكون وأمشل

)وهو سواء كان معصية أو أي شيء آخر. األول أمشل فال حتول من حال إىل حال 
جل جالله أي املفوض إليه تدبري خلقه والقائم  )ونعم الوكيل(أي كافينا  حسبنا(

" هذا التفسري األول ملعىن ونعم الوكيل أي 1. املفوض ضع رقم "مبصاحلهم أو احلافظ
لثاين يصري نعم املفوض إليه التدبري تدبري خلقه القائم مبصاحله، أو احلافظ هذا التفسري ا

 الوكيل يعين نعم احلافظ أو نعم الوكيل يعين نعم املفوض إليه التدبري.

"  فإما 1ضعها بني قوسني وضع فوقها " ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا  
 واملخصوص حمذوفأن تكون معطوفة على هو أو تكون معطوفة على حسبنا. قال: 

ا يقول هو حسبنا ونعم الوكيل صار املخصوص يعين يعين لو قلنا إهنا معطوفة على هو مل
ابملدح هنا واملخصوص حمذوف اكتب عندها يعين التقدير نعم الوكيل هللا صار 

واملخصوص حمذوف تقديره هللا اكتبها وضع خط حتت كلمة هللا ألهنا الكلمة املقدرة اآلن 
مال األول. االحتمال ولتصبح اجلملة على هذا التقدير وهذه معطوفة على هو وهذا االحت

" صار التقدير وهو 2ضع حسبنا بني قوسني وضع فوقها رقم " أو على حسبناالثاين: 
اكتب عندها يعين هو صار  واملخصوص هو الضمري املتقدمحسبنا وهو نعم الوكيل 

 املخصوص ابملدح هنا هو الضمري املتقدم الذي يف هو حسبنا، هو اليت قبل حسبنا.



  الروض المربعشرح  
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 :عاىلقال رمحه هللا ت  

 كتاب الطهارة

كتاب مصدر كتب كتااب   هو من املصادر السيالة أي اليت توجد شيئاً فشيئاً  )كتاب(  
ثالثة مصادر  يقال كتب كتاابً وكحتباً وكتابةوقال أنه مصدر سيال أي توجد شيئا فشيئا 

من  يعين حنن نطلق كلمة الكتاب على الورق واحلرب الذي به فهذاومسي املكتوب به جمازاً 
معناها يف اللغة اجلمع ترى مادة كتب اجلمع بدليل أننا  ومعناه لغة اجلمعابب اجملاز 

نسمي الكتاب كتااب ألنه جيمع احلروف وبدليل أننا نسمي الكتيبة ألهنا جتمع اجلنود. 
والكتابة ابلقلم . ومنه قيل جلماعة اخليل كتيبة من تكتَّب بنو فالن إذ اجتمعوا قال:

ات واحلروف واملراد به هنا املكتوب أي هذا مكتوب جامع ملسائل الجتماع الكلم
. يعين األشياء مما يوجبها ويتطهر به وحنو ذلكوما هي مسائل الطهارة؟ قال:  )الطهارة(

اليت ختل ابلطهارة وما يشرتط للطهارة وما جيب للطهارة وكيف تكون الطهارة وما هي 
وهكذا. اآلن سيتكلم عن املناسبة، مناسبة أركاهنا وما هي فروض الوضوء وفروض الغسل 

بدأ هبا ألهنا مفتاح الصالة اليت هي آكد أركان اإلسالم بعد البدء بكتاب الطهارة قال: 
هذه مناسبة البدء بكتاب الطهارة ألن مقصود الفقهاء الصالة وقدموا الطهارة  الشهادتني

 ئوا بشروطها.ألهنا مفتاح للصالة وألن الصالة ال تصح إال ابلطهارة فبد

ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن األقذار مصدر طهحر يطهحر بضم اهلاء فيهما قال:   
طهر يطهر مصدر طهارة أما طهر بفتح اهلاء مصدره  وأما طَهر بفتح اهلاء فمصدره طحْهر  

طُهٌر فنقول طهر يطهر طهارة و َطهر يطهر طُهٌر أي يستواين يف املضارع فإذا مسعت 
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ف أن هذا املصدر جاء من فعل َطهر وإذا مسعت طهارة تعرف أن هذا املصدر طهر تعر 
جاء من فعل طُهر من ابب فُعل يفُعل وهو مشهور ابب نصر وأكثر األوزان على هذا 

 حكم حيكم حكما. فمصدره طحْهر  كحكم حكماً الباب وهو نصر ينصر. قال: 

[ الطهارة 1وهذا رقم ] ث()وهي ارتفاع احلدويف االصطالح ما ذكره بقوله قال:   
ابختصار كما ذكر الشارح هي ارتفاع احلدث وما يف معناه وزوال اخلبث يعين ثالث مجل 

وميكن نزيد مجلة رابعة نقول زوال اخلبث أو حكمه فلما قال ارتفاع احلدث وما هو 
احلدث؟ احلدث غري النجس طبعا احلدث ليس بنجاسة هو شيء آخر وهو وصف يقوم 

ع من صحة الصالة فاحلدث شيء معنوي وصف ال تراه بعينك حيصل يف البدن ابلبدن مين
مينع من صحة الصالة وحنوها فإذا خرج الريح أو البول أو الغائط نقول هذا حمدث يعين 

اتصف بوصف مينعه من الصالة لو صلى ال تصح صالته ألنه مل يتوضأ وشرحها املصنف 
وحنوها كل ما  ن املانع من الصالة وحنوهاأي زوال الوصف القائم ابلبدالشارح قال: 

 يشرتط له الطهارة مثل مس املصحف والطواف.

[ يعين الطهارة إما رفع حدث أو 2وهذا رقم ] أي ارتفاع احلدث )وما يف معناه(قال:    
كاحلاصل بغسل شيء ليس رفع حدث لكنها يف معىن ارتفاع احلدث مثل ماذا؟ قال: 

غسل امليت فهو طهارة شرعية فهل إذا غسلنا  -1. حبنيامليت والوضوء والغسل املست
امليت ارتفع حدثه؟ ال، قد ال تكون عليه جناسة فال هو ارتفاع حدث وال زوال جنس 

فالطهارة اليت حدثت للميت هي يف معىن ارتفاع احلدث تشبه ارتفاع احلدث لكنها 
جدد الوضوء الوضوء املستحب: إنسان توضأ ودخل صلى مث  -2ليست ارتفاع حدث. 

فهذا الوضوء اجلديد هو طهارة لكنه ليس ابرتفاع حدث وال زوال خبث بل يف معىن 
وما زاد على املرة األوىل يف الوضوء  -4الغسل املستحب.  -3ارتفاع احلدث وكذلك 
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إذا توضأت أنت اآلن حمدث وذهبت لتتوضأ  فهذا الوضوء ال نعتربه رفع حدث  وحنوه
األوىل رفعت احلدث والثانية يف معىن ارتفاع احلدث ففي فالذي حدث شيئان الغسلة 

وغسل يدي القائم من نوم  -5احلقيقة أنت رفعت احلدث وما يف معىن ارتفاع احلدث. 
معروف يف املذهب وسيأيت أن الذي يقوم من نوم الليل انقض الوضوء  الليل وحنو ذلك

سل طهارة وهو مل يرفع جيب عليه غسل يديه ثالث مرات قبل أن ميس املاء وهذا الغ
أو ابلتيمم عن  -6حدث وال جناسة على اليد إذاً هذه الطهارة يف معىن ارتفاع احلدث. 

يعين الذي يتيمم بدل الوضوء وجب عليه الوضوء وما عنده ماء تيمم أو  وضوء أو غسل
وجب عليه الغسل وما عنده ماء فتيمم وهذا التيمم نعتربه يف معىن ارتفاع احلدث ففي 

ذهب التيمم هو مبيح للصالة وال يرفع احلدث قال التيمم عن وضوء أو غسل أي أن امل
التيمم عن أي شيء آخر فال فالتيمم يكون بدل املاء يف كم مسألة ؟ الوضوء والغسل 

والنجاسة اليت على البدن وليست النجاسة اليت على الثوب أو البقع فلو كان تيممه عن 
تيمم ال هو من رفع احلدث وال هو يف معىن رفع احلدث وإمنا جناسة يف البدن ويصري هذا ال

 هو يف ابب زوال اخلبث وحتديدا يف زوال حكم النجاسة.

[ أصبحت 4نضع رقم ] أو حكمها[ ، 3هذا رقم ] أي النجاسة)وزوال اخلبث(  قال: 
الطهارة تنحصر يف أربع صور: ارتفاع احلدث، ما يف معىن ارتفاع احلدث، زوال اخلبث، 

أي وال حكم اخلبث يعين اخلبث موجود لكن حكمه زال يعين بطالن الصالة أو كذا  ز 
زوال احلكم  النجاسة أو حكمها ابالستجمار أو ابلتيمم يف اجلملة على ما أييت يف اببه

يكون كيف؟ هو مثل اآلن املصنف لزوال احلكم زوال اخلبث أي النجاسة هذا ابلغسل 
ستجمار أو ابلتيمم احلجر ميسح النجاسة لكن احلجر يزيل ابملاء، زوال حكم النجاسة ابال
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% مثل املاء هذا ال حيصل إال 100عينها ويبقى أثرها فاحلجر مستحيل يزيل النجاسة 
اندر جدا جدا فبذلك إذا مسح ابحلجر وبقي أثر للنجاسة فالبد أن ميسح حبيث يزيل 

جناسة ال يستطيعها احلجر  من النجاسة ما ميكن إزالته وحبيث ال يبقى على العضو إال
وإمنا حتتاج للماء وطبعا هذا حبسب غلبة الظن حىت ال ندخل يف ابب الوسواس. أو 

 ابلتيمم يف اجلملة يقصد ابلتيمم عن النجاسة اليت ابلبدن اكتب عندها عن جناسة البدن.

. فالطهارة ما ينشأ عن التطهري ورمبا أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل قال:  
بهوا اي إخوان حنن نقول طهارة ونقصد الوضوء أو الغسل والطهارة يف احلقيقة ما ينشأ انت

عن التطهري يعين الطهارة هي اليت تنشأ عن التطهري يعين تنشأ عن فعل الوضوء أو فعل 
الغسل فتحصل الطهارة لكن رمبا أطلقت الطهارة عن الفعل نفسه كالوضوء أو كالغسل 

اء يطلقوهنا على املواضي أيضا يطلقون عليها الطهارة لكن نريد ال بل أكثر من هذا الفقه
أن ننبه أن الطهارة يف األصل هي ما يرتتب على التطهري فتوضأ الرجل احملدث حصلت 

 طهارة اآلن وفعله الذي فعله تطهري.

أي مطهر قال  )طهور(أحدها  )ثالثة(:ابعتبار ما تتنوع إليه يف الشرع  )املياه( قال:  
. سبق أن قلنا أن هذا الطاهر يف ذاته املطهر لغريه انتهى -بفتح الطاء -طهورثعلب: 

هو حكم املاء الطهور وليس تعريفه وتعريف املاء الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة أو 
حكما يعين إذا أصابه تغري ليس بباقي على خلقته لكن هذا التغري مل يؤثر عليه مل يسلبه 

قي على خلقته حكما وليس حقيقة وحكم هذا املاء الطهور أنه الطهورية فنقول هذا اب
طاهر يف نفسه مطهر لغريه ومعىن طاهر يف نفسه أي لو أصاب املصلي ال يؤثر على 

صالته ولو صلى املصلي على سجادة فيها ماء مبتلة ابملاء هذا طاهر يف نفسه ال يضر، 
  معناه أو يف زوال اخلبث.ومطهر لغريه أي ميكن أن يستعمل يف رفع احلدث أو ما يف
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. غريه )ال يرفع احلدث( عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾وينزل : ﴿قال تعاىل  
واحلدث ليس جناسة بل معىن يقول ابلبدن يعين غري الطهور أما الطاهر والنجس فال 

. إذاً عرفنا ما هو احلدث وسبق أن شرح احلدث قبل ذلك. قال: مينع الصالة وحنوها
احملدث ليس بطاهر واحلدث غري النجاسة فاحلدث  ر ضد احملدث والنجسوالطاه

معنوي والنجاسة حسية. الطاهر إذاً هو ضد احملدث وضد النجس ألن املتنجس ال 
 يسمى طاهر واحملدث ال يسمى طاهر فالطاهر هو من سلم من احلدث والنجاسة.

أي  )غريه(احلكمية على حمل طاهر فهو النجاسة  )وال يزيل النجس الطارئ( قال: 
. نفهم من هذا أن املاء الطهور يطهر النجاسة احلكمية ال العينية مبعىن غري املاء الطهور

أن امليتة جنسة فلو غسلناها ال تطهر والبول جنس ال ميكن تطهريه لكن لو أن البول 
أصاب الثوب والثوب يف أصله طاهر فهذه النجاسة نسميها ابلنسبة للبول جناسة عينية 

وابلنسبة للثوب نقول فيها جناسة طارئة إذاً هي حكمية فغسل الثوب هو الذي يرده 
للطهارة فيصري املاء الطهور يطهر النجاسة احلكمية يعين النجاسة الطارئة على حمل طاهر 

إذاً مبعىن أن املاء الطهور يطهر األعيان النجسة أم املتنجسة؟ اليت أصابتها النجاسة وال 
جاسة وسيأيت أن أعيان النجاسة ال ميكن تطهريها إال ما يستثىن وسيأيت يطهر أعيان الن

ألنه ال داعي لذكر االستثناءات حىت ال خنلط. ميكن يكون فيه إشكال يورده اآلن 
 والتيمم مبيح ال رافعاملصنف لو جاء واحد وقال والتيمم يرد عليه املصنف يقول: 

 وكذا االستجماريبيح للضرورة قال:  فالتيمم ال يرفع احلدث وال يزيل النجس ولكن
اكتب عندها مبيح يزيل حكم النجاسة وال يزيل عينها إذاً احنصرت الطهارة احلقيقية 
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ابملاء، رفع احلدث وزوال اخلبث احلقيقي ابملاء أما رفع احلكم أو ما يف معىن هذا يكون 
 بغريها. 

 خلق عليها إما حقيقة أي صفته اليت)الباقي على خلقته( أي الطهور )وهو(  قال:  
أبن يبقى على ما " 1هذا هو تعريفه صفته اليت خلق عليها، هذه اخللقة إما حقيقة هذا "

وهذا الثاين فعندما نقول أو حكماً  وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة وحنوها
 ابقي على خلقته حقيقة يعين هذا املاء الذي كان يف الكاسه فهو ابقي على خلقته حقيقة

لكن عندان ماء يصيبه تغري وبعض أنواع التغري اليت تصيب املاء ال تؤثر فيه وال تسلبه 
الطهورية فكيف نسمي هذا املاء املتغري ابقي على خلقته هذا إشكال ولكي خنرج من هذا 

اإلشكال أطلق املصنف كلمة حكما فإذاً عندان املاء املتغري بطول املكث فلو عندك 
طويلة فتغري لونه أو طعمه أو رحيه هذا متغري لكن هذا التغري ال يؤثر جالون ماء بقي فرتة 

يسمى املاء اآلجن فال يؤثر فيه هذا التغري وال يسلبه الطهورية إذاً هو أصبح يشبه غري 
املتغري يشبه الباقي على خلقته يشبهه يف احلكم ونقول يف هذا املاء ابقي على خلقته 

يعين املتغري   مبكث أو طحلب وحنوه مما أييت ذكرهكاملتغريحكما، املصنف مثل قال: 
ابملكث هذا يعترب ابقي على خلقته حكما، املتغري مبا يشق صون املاء عنه مثل الطحالب 

 ال تستطيع متنع املاء منها فهي ابقية على اخللقة حكما وليست حقيقة.

هذه الصور الكثرية  بعد ذلك انتقل املصنف إىل ذكر أقسام املاء الطهور وله صور كثرية  
تنقسم إىل جمموعتني جمموعة مكروهة يعين طهور مكروه وجمموعة أخرى طهور غري 

مكروه، طهور مكروه يعين األوىل عدم استعماله لكن هو طهور والطهور غري املكروه هذا 
جيوز استعماله هو األصل إذاً الطهور املكروه نقول هو طهور يعين يرفع احلدث ويزيل 

ه مكروه يعين األوىل أال يستعمل ولو استعمل فإنه يرفع احلدث ويزيل اخلبث. اخلبث لكن
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" ومعىن 1هذه الصورة األوىل فإن تغري بغري ممازج ضع رقم " )فإن تغري بغري ممازج( قال:
اكتب عندها أي غري خمالط فاملمازج هو املخالط وغري املمازج  أي خمالطغري ممازج قال: 

واملقصود به أنه ال ميتزج ابملاء وال خيتلط ابملاء فإذا تغري بشيء  هو الذي يسمى غري خمالط
 وعود قماري )كقطع كافور(ال خيتلط ابملاء وال ميتزج ابملاء ومثل له بقطع الكافور قال: 

يعين عود منسوب إىل بلد قمر يف اهلند، قطع الكافور أو العود القمري أو قطعة اخلشب 
ء فإنه ال يذوب وال يتحلل فيه فهذا نسميه غري ممازج أما أو جذع الشجرة إذا وضع يف املا

لو وضعنا يف املاء شيئا يتحلل ويذوب فيه مثل ما لو وضعنا يف املاء سكر أو حرب أو ملح 
فهذا يذوب يف املاء فما يذوب فيه نسميه ممازج وخمالط وما ال يذوب فيه نسميه غري 

ويسلبه الطهورية ؟ املمازج واملخالط أما غري  ممازج وغري خمالط فأيهما الذي يؤثر على املاء
املمازج وغري املخالط فال يسلبه الطهورية لكنه بسبب اخلالف يف هذا النوع من املاء 

الذي تغري بشيء غري ممازج فحصل فيه اخلالف فلذلك ذهب املصنف وهو املذهب إىل  
 كراهة هذا. 

ميتزج ابملاء ؟ ال فهو غري  فهل الدهن طاهر على اختالف أنواعه)أو دهن(  قال:  
ممازج ألن الدهن لو وضع يف املاء وترك فإنه ينفصل ويصبح الدهن طبقة غري املاء ميكن 

إزالتها يعين مها خليطان غري متجانسان ال يلتقيان ينفصال قال على اختالف أنواع الدهن 
هنا الشرح املقصود ابلشرح  قال يف الشرحسواء أن كان نبايت أو حيواين أو غري ذلك 

الكبري وصاحب الشرح هو ابن أيب عمر املوفق ابن قدامة عمه قال عبد الرمحن ابن أيب 
ويف معناه ما تغري ابلقطران والزفت عمر بن حممد بن أمحد عمه املوفق عبد هللا بن أمحد 

يف معناه أي ما يشبهه ومثله وعلى العموم أي  والشمع ألن فيه دهنية يتغري هبا املاء
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ميتزج يف املاء وركزوا على قضية الزيت والدهن والسمن وهذه األشياء هذه إذا شيء ال 
وضعت يف املاء قد يظن اإلنسان أهنا متتزج به وختتلط والصحيح ال هذه متتزج ابلقوة 

 فبمجرد أن ترتكها تنفصل بعد زمن. 
كروه وعندي هذه الصورة الثانية للطهور امل )أو مبلح مائي(اآلن انتقل إىل الثاين قال:    

سؤال الصورة األوىل للطهور املكروه هو املتغري بغري ممازج يعين ابقي عل خلقته حقيقة أم 
حكما؟ حكما ألنه متغري، الثاين أو مبلح مائي اكتب عندها أي تغري مبلح مائي واملقصود 

يعين ال ملح معدين ألن امللح  ال معدينأنه ملح من البحر وليس ملح من اجلبل قال: 
عدين أصله اجلبل وامللح املائي أصله البحر والبحر هو أحد الطهورين فماء البحر مطهر امل

وامللح الذي يف البحر ال يؤثر على البحر فال يسلبه الطهورية فكذلك لو وقع يف ماء غري 
إذاً قوله فيسلبه  فيسلبه الطهوريةمتغري فتغري لونه أو طعمه فإنه ال يسلبه الطهورية 

د إىل املعدين وال يعود إىل املائي. سؤال مكرر: املتغري ابمللح املائي طهور أم الطهورية يعو 
 طاهر ؟ طهور فإذا قلتم كلمة طهور معناه أنه ابق على خلقته حقيقة أو حكما؟ حكما. 

" يعين الوقود الذي سخن احلطب الذي وضع 3وهذا " )أو سخن بنجس كره(قال:   
ب جنس أو الوقود جنس فما احلكم قال كره وقوله كره حتت املاء وسخن به املاء جنس احلط

تعود إىل الثالث صور املاضية وهي التغري بغري ممازج، واملتغري ابمللح املائي، واملسخن 
ابلنجس قال كره فلماذا الذي سخن ابلنجس كره؟ يكره لسبب أنه خُيشى أن يكون هذا 

املاء من الوقود. السؤال اآلن  الوقود النجس أن تكون هناك أجزاء لطيفة صعدت إىل هذا
هذا املسخن بنجس هو طهور مكروه وطهور تساوي ماء ابق على خلقته حقيقة أو 

حكما؟ ابلنسبة هلذه الصورة، هو يف الصورة األوىل قال فإن تغري بغري ممازج فصرح ابلتغري، 
 التغري قال الصورة الثانية قال أو مبلح مائي أو تغري مبلح مائي فحرف الباء هذا أشار إىل

أو مبلح مائي معناه إذا تغري بغري ممازج أو تغري مبلح مائي مث جاء يف الثالثة مل أييت حبرف 
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كره الباء أصال قال أو سخن بنجس ما تعرض للتغري فعبارته تدل على عدم التغري قال: 
عند  هذا هو حكم املكروه أنه يكره عند عدم االحتياج إليه يعين مطلقاً إن مل ُيتج إليه

وجود طهور غري مكروه أما إذا مل يوجد إال هذا املاء فعند ذلك ال يصبح مكروها هذا 
وصوهلا  سواء ظن وصوله إليهمعىن إن مل حيتج إليه فإذا احتيج إليه ال يعود مكروها 

يعين هب أن  أو كان احلائل حصيناً أو الالضمري يعود للنجاسة أي جناسة الوقود هذا 
ر والقدر مغطى إبحكام مثل قدر الضغط هذا فهو حمكم وحنن متيقنني هذا املاء داخل قد

اآلن أن احلطب النجس هذا لن يصل شيء منه إىل املاء يقول سواء كان هكذا أو هكذا 
إشكال يف قوله سواء ظن وصوله إليه يقصد هبذا أننا مل نتيقن واحلكم يف  ولو بعد أن يربد

مل نتيقن وصول النجاسة إليه فهو على األصل لكن هذه احلالة ما هو؟ إذا كان عندان ماء 
إذا تيقنا أن النجاسة وصلت إليه فعند ذلك سننتقل من األصل قال ولو بعد أن يربد يعين 

هذا املسخن ابلنجس مكروه يف حال احلرارة أم مطلقا ؟ مطلقا سواء يف حال حرارته أو 
هذا هو التعليل اآلن دليل  إليه ألنه ال يسلم غالباً من صعود أجزاء لطيفهبعد أن يربد. 

 هذه املسألة ليس نقال وإمنا دليلها تعليل فألنه ال يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه.
اآلن كذا يعين يف الكراهة يعين وكذا من املاء الطهور  وكذا ما سخن مبغصوبقال:   

يصبح مكروه " واملقصود هو احلطب مغصوب ف4املكروه ما سخن ابملغصوب وهذا رقم "
هذه الصورة اخلامسة وتكره ألهنا يف املقربة واملشكلة يف املقربة أن هذه  وماء بئر مبقربة

يعين  وبقلها وشوكهاالبئر ميكن أن يصل إليها شيء من صديد األموات أو بقاايهم قال: 
واستعمال ماء زمزم يف إزالة خبث ال وضوء املقربة بقلها وشوكها يعين ما ينبت فيها 

. ما حكمه؟ مكروه وهذه الصورة السادسة يعين هب أن رجل أذن املؤذن للصالة لوغس
فأخذ ماء زمزم وتوضأ به فيصري هذا غري مكروه ألنه ليس إبزالة خبث هو رفع حدث 
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لكن أخذ ماء زمزم واستنجى به هذا الذي يكره وتعليلهم يف هذا تكرميا هلذا املاء. لكن 
ء املكروه يعين هذه السادسة استعمال ماء زمزم فالكراهة يف اآلن لو أردان أن نتكلم عن املا

املتغري  -1االستعمال وليس يف املاء لكن لو قلنا ما هي صور املاء الطهور املكروه؟ مخسة 
 -5املسخن ابملغصوب،  -4املسخن ابلنجس،  -3املتغري ابمللح املائي،  -2بغري ممازج، 

 ماء بئر املقابر.
" 1ضعوا رقم " أي بطول إقامته يف مقره وهو اآلجن مل يكرهثه( )وإن تغري مبك قال:  

سيبدأ يف شيء جديد إذا تغري ابملكث يعين بطول الوقت ابلزمن إذا تغري بطول املكث 
وحكم املاء اآلجن طهور  ألنه صلى هللا عليه وسلم توضأ مباء آجننسميه املاء اآلجن 

. له من أهل العلم سوى ابن سريينوحكاه ابن املنذر إمجاع من ُيفظ قو غري مكروه 
والدليل على هذه املسألة فاملصنف ذكر هلذه املسألة كم دليل؟ قال وهو اآلجن مل يكره 
هذا احلكم والدليل قال ألنه عليه الصالة والسالم توضأ مباء آجن هذا يتناقلونه لكين مل 

يف يوم   عليه وسلمصلى هللايف الكربى أن النيب أجده هبذا اللفظ واملوجود عند البيهقي 
أُحد متضمض مباء آجن أتوا له مباء آجن فتمضمض به وغسلت فاطمة الدم عن أبيها 

يوم ُأحد قال الدليل الثاين ما حكاه ابن املنذر من اإلمجاع سوى ابن سريين خالف 
اإلمجاع يف ذلك وهل خمالفة ابن سريين لإلمجاع إذا كان ابن سريين وحده خمالف لإلمجاع 

ينقض اإلمجاع أم ال؟ هذا خالف أصويل فبعض األصوليني عندهم أن خمالفة  هل هذا
الواحد أو االثنني ال خترق اإلمجاع ومنهم من يعترب أن الواحد خمالفته خترق اإلمجاع فهب 

 أن املسألة ما فيها إمجاع لكن فيها شبه إمجاع.
" 2هذا " شجر( )يشق صون املاء عنه من انبت فيه وورقأي بطاهر  أو مبا()قال:   

الصورة األوىل متغرية إذا تغري ابملكث أما الصورة الثانية متغري أم ال؟ متغري يعين أو تغري مبا 
يشق صون املاء عنه من انبت فيه مثل الطحالب اليت تنبت فيه أو السمك الذي يعيش 
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 فيه أو أوراق الشجر اليت تسقط فيه فهذه يصعب صون املاء عنها فما تغري مبثل هذا
السبب فإنه طهور غري مكروه وابملناسبة نذكر ونقول أن هذا املاء الذي تغري مبا يشق 

صون املاء عنه والذي تغري ابملكث هذا نسميه ابقي على خلقته حكما ألنه متغري ألن 
 )يشق صون املاء عنه من انبت فيه وورق شجر(أي بطاهر  )أو مبا( حقيقته تغريت 

يعين هذا كله متثيل للماء  سيول من تنب وحنوه وطحلبومسك وما تلقيه الريح أو ال
وتغري به املاء  فإن وضع قصداً الذي يتغري مبا يشق صون املاء وما تلقيه السيول يف البئر 

إذاً ما يشق صون املاء عنه خيرج ما ال يشق فإن وضع قصدا  عن ممازجة سلبه الطهورية
فإذا وضع قصدا ورق الشجر أو ما أصبح تغري مبا يشق صون املاء عنه تغري بقصد 

الطحالب أو كذا وتغري الحظوا عبارة املصنف دقيقة قال وتغري به املاء من غري ممازج لكن 
وضع فيه قصدا شيء ال ميتزج ابملاء ال يذوب فيه فتغري املاء فنسمي هذا املاء طهور 

 مكروه.
يف هذه الصور   ال يكرهأي بريح ميتة إىل جانبه ف " 3هذا " )مبجاورة ميتة(تغري  )أو(   

 .بغري خالف نعلمهالبن مفلح برهان الدين احلفيد  قال يف املبدعكلها 
الصورة الرابعة والسؤال الصورة الرابعة متغري أم ال ؟  )أو سخن ابلشمس أو بطاهر(  

ليست متغرية قوالن ألهل العلم قال سخن ما قال تغري بتسخينه قال سخن ابلشمس أو 
تغري أصال فهذا ابق على خلقته حقيقة خبالف الصور الثالث األوىل بوقود طاهر فلم ي

لكن لو اشتد حره هنا  )مل يكره(مباح ومل يشتد حره  )أو سخن ابلشمس أو بطاهر(
سنقول يكره استعمال املاء شديد احلرارة أو شديد الربودة ألنه ينايف إسباغ الوضوء. اآلن 

املقصود  حابة دخلوا احلمام ورخصوا فيهألن الص : سيذكر األدلة على هذه املسألة
ابحلمام هنا احلمامات العامة وهذه اليت كانت يف ذاك الزمان وبقيت إىل زمن قريب وهذه 
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احلمامات العامة فيها تسخني ماء فمن دخلها منكم يعرف أن فيها ماء مسخن يغتسل 
بذاك  منه الناس يكون فيها مثل حوض ماء مسخن وحوض فيه ماء ابرد فيخلط هذا

ويغتسل فيقول أن الصحابة استعملوا احلمام وفيه املاء املسخن فلو كان املسخن ابلطاهر 
ذكره يف  :أو املسخن ابلشمس مكروه أو ممنوع ملا فعله الصحابة لكن سيأيت إشكال اآلن

  ،سيقول كيف تقول هذا الكالم ،اآلن سيجيب على إشكال ،املبدع ومن كره احلمام
ة دخلوا احلمام وأن املاء املسخن ابلطاهر ليس مكروه مع أن كثري كيف تقول أن الصحاب

فيجيب املصنف ويقول كراهية من كره من أهل العلم  ،من أهل العلم كره دخول احلمام
دخول احلمام إمنا كره ذلك ليس من أجل املاء املسخن وإمنا كرهه من أجل خشية كشف 

ومن   يتسرت وال يتحرز من كشف العورة  العورة ألنه كثري من الناس إذا دخل احلمام ال
هذا هو السبب هذه علة وسيذكر  كره احلمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة

ال كون املاء مسخنا فإن يعين لعلتني  أو قصد التنعم بدخوله :املصنف علة اثنية اآلن
ننتظر حىت  يكره لسبب آخر يف حالة اشتداد احلر أو الربد نعم إذاً  اشتد حره أو برده كره

يربد احلار أو حىت يسخن البارد شديد الربودة فتتوضأ ملاذا؟ ألنه يف حالة اشتداد احلر أو 
 ملنعه كمال الطهارة.الربودة مينع كمال الطهارة فال يتمكن اإلنسان فيه من اإلسباغ 

هذه الصورة  )يف طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل مجعة(قليل  )وإن استعمل(    
والقليل هنا يريد به ما دون القلتني وما هي الطهارة املستحبة؟ مثل الوضوء  اخلامسة

فالغسلة األوىل واجبة والثانية مستحبة فتجديد الوضوء هذا كله مستحب الغسلة األوىل 
 يف وضوء أو غسل )وغسلة اثنية واثلثة( أو عيد وحنوه ،والثانية والثالثة، وغسل مجعة

للخالف يف سلبه الطهورية فإن مل تكن  :ذلك أو تعليلهدليل  )كره( :هذا مستحب قال
إذا استعمل القليل يف طهارة مستحبة كأن  :صورة ذلك .الطهارة مشروعة كالتربد مل يكره

جيدد الوضوء فوضع إانء حتته فغسل وجهه وغسل يده واملاء الذي يسيل على أعضاءه 
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ه واملاء الذي توضأ به أو استعمله يتقاطر منه يف هذا اإلانء واآلن مجع املاء الذي توضأ ب
هو الذي جرى على األعضاء جرى على الوجه واليدين والرجلني فما حكم هذا املاء 

الذي توضأ به قبل ذلك؟ سنقول هذا املاء إذا كان الطهارة نفسها مستحبة فهو طهور 
ي جعله وإذا كان املاء لطهارة واجبة فهذا طاهر يعين ليس بطهور هو طاهر قالوا وما الذ

طاهر؟ الطهارة الواجبة تسلب املاء الطهورية يعين مبعىن عندهم أن املاء ال ميكن أن يرفع 
احلدث أو ال ميكن أن يرفع إال حدث واحد فقط وال يرفع أكثر من حدث وصورة ذلك 

لنتكلم عن وضوء رفع احلدث معناه أن الشخص هذا أتى إبانءين فالغسلة األوىل يضع 
فعلى كالم املصنف اإلانء األول  2سلة الثانية والثالثة يضع اإلانء رقم والغ 1اإلانء رقم 

طاهر و الثاين طهور ميكن أن يستعمله مرة اثنية يف رفع احلدث لكن األول ال ميكن أن 
فإن مل تكن الطهارة مشروعة   .يستعمله يف رفع احلدث وعموما هذه مسألة ستأيت

ابإلانء ما كان يتوضأ جاء ووضع اإلانء  إذا كان الشخص الذي أتى كالتربد مل يكره
وغسل وجهه ويديه وهو ال يريد الوضوء أصال يريد التربد فهذا املاء الذي مجعه سيكون 
طهورا. وابملناسبة هذه الصورة اخلامسة لكن هي ليست اخلامسة ألهنا ستعود ملا مضى 

ىل آخره كره فهذه هذه الصورة السادسة يعين أقصد قوله إذا استعمل يف طهارة مستحبة إ
توضع مع اجملموعة األوىل من الطهور املكروه لكن املصنف فصلها فالصورة األخرية يف 

الطهور املكروه إن اشتد حره أو برده مث وإن استعمل يف طهارة مستحبة تصبح هذه 
السابعة ألن املاء ليس مكروه االستعمال هو املكروه لكن لو قلنا ما هي صور املاء 

إذا تغري ابمللح  -2إذا تغري بغري ممازج،  -1كروه؟ إذاً ينتج عندان سبعة صور: الطهور امل
ما  -6ماء البئر ابملقربة،  -5إذا سخن ابملغصوب،  -4إذا سخن ابلنجس،  -3املائي، 

اشتد حره أو برده يف حال االشتداد يعين ليس مكروه دائما أي مكروه مؤقت ليس 
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تحبة. فلو قلنا ما صور املاء املكروه مطلقا؟ ستة إذا استعمل يف طهارة مس -7مطلقا، 
ألننا سنخرج ما اشتد حره أو برده ألنه ليس مكروه مطلقا فهو مكروه يف حال االشتداد 

أما إذا برد. واملاء الطهور الغري مكروه كم صورة ذكر املصنف؟ أربعة: إذا تغري ابملكث، إذا 
 أو ابلطاهر، أو ابجملاورة.تغري مبا يشق صون املاء عنه، إذا سخن ابلشمس 

يعين القلة يف اللغة  تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعال )قلتني(املاء  )وإن بلغ(   
واملراد هنا اجلرة الكبرية من قالل هجر وهي قرية كانت قرب  هي كل ما ارتفع وعال 

اآلن  حااصطال )وهو الكثري( :هذا قول وقيل ال هي قرية يف جهة البحرين قال املدينة
املصنف بني أن املاء ينقسم إىل قليل وكثري فما بلغ القلتني فهو كثري وما دون القلتني فهو 
قليل عرفنا احلكم اآلن لكن بقي أن نعرف ما هو مقدار القلتني لنعرف مقدار الكثري ومها 

 )عراقي تقريبا(بكسر الراء وفتحها )مخسمائة رطل( أي القلتان  )ومها(يعين القلتان 
 يضر نقص يسري كرطل ورطلني وأربع مائة وستة وأربعون رطال وثالثة أسباع رطل فال

مصري ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي رطل حليب ومخسة ومثانون وسبعا رطل حليب 
ومثانون رطال وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه فالرطل العراقي تسعون 

سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه  مثقاال سبع القدسي ومثن سبعه وسبع احلليب وربع
مبوازينهم هم كانت معروفة عندهم  :خالصة هذا الكالم .ونصف املصري وربعه وسبعه

أما اليوم غري معروفة عندان لكن عندان حنوهلا إىل مساحة وإىل لرت فباملساحة هي ذراع 
تقريبا  وربع طول يف عرض يف ارتفاع والذراع بذراع الرجل املعتدل وهلذا بعضهم يقوهلا

سنتيمرت فهي مسألة تقريبية، ابللرت أيضا حصل اخلالف يف حتديد هذا  57الذراع تقريبا 
ابللرت لكن يقول يف حاشية الشطي على غاية املنتهى قال القلتان مائتا لرت وبعضهم يقول 

 وبعضهم يزيدها. 190أقل من هذا 
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أو اجلامدة إذا  ملائعة()غري بول آدمي أو عذرته اقليلة أو كثرية  )فخالطته جناسة( 
هذه مسألة طويلة لكن عرفنا اآلن أن املاء ينقسم إىل قسمني قليل وكثري والقليل  ذابت

هو هذا ما دون القلتني والكثري ما بلغ القلتني فأكثر وال نقول الكثري ما فوق القلتني ألنه 
 مل حيمل اخلبث وقلنا سيبقى عندان برزخ والقلتان ال نعرف تلتحق مباذا؟ فإذا بلغ املاء قلتني

ابللرت قرابة املائتني وابملساحة إذا عندك خزان أو برميل أو كذا ذراع وربع طول يف عرض 
 يف ارتفاع يعين مكعب فهذا بلغ القلتني.

أو اجلامدة  ) غري بول آدمي أو عذرته املائعة( قليلة أو كثرية( ) فخالطته جناسة :قال  
 والكثري هو ما بلغ القلتني وما زاد والقليل ما دون خالطته يقصد الكثري فيه إذا ذابت

القلتني التفريق هذا أول شيء نبني احلكم التفريق بني القليل والكثري يف احلكم الفرق  
كالتايل أن القليل ينجس مبجرد مالقاة النجاسة جمرد وقوع النجاسة فيه تنجسه يعين ال 

لتغيري إذا تغري ابلنجاسة فهو جنس وإال يشرتط التغري كي يتنجس، والكثري ال ينجس إال اب
فال إذاً لو واحد سأل وقال عندي ماء وقعت فيه قطرة بول فهل هو جنس أم غري جنس؟ 

إذاً ستسأله عن مقدار املاء فلو أنه قال لك أن مقدار املاء تقريبا نصف ذراع يف نصف 
يه قطرة البول ذراع فهذا قليل فصار جنس أما لو قال لك مقدار املاء الذي وقعت ف

ذراعان يف ذراع ونصف فال ينجس والبد أن تسأل تغري أم ال وإايك مث إايك أن تعتمد 
على عقلك وذكائك وتقول ال قطرة ما تغري فهذه ليست فتوى شرعية هبذه الطريقة 

وبذلك قد عرفنا أن املاء القليل والكثري هذا الفرق بينهما أن الكثري ال ينجس إال ابلتغري 
قليل فإنه ينجس مبجرد املالقاة وابلتغري من ابب أوىل انتهينا من هذا لكن املصنف وأما ال

سيذكر اآلن أنه كما مر عليكم قبل ذلك أن القليل والكثري هذا ليس دائما هو القلتان 
يعين ليس دائما التحديد فيه ابلقلتني وإمنا حبسب النجاسة فالقلتان كثري وما دوهنا قليل 
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لنجاسات سوى جناسة اآلدمي وطبعا على هذا الكالم فالسؤال الذي هذا يف حق مجيع ا
سألته يف األول ستسأله هل هو بول آدمي أم بول حيوان فما الفرق بينهما اآلن عندهم 

مجيع النجاسات حكمها واحد ماعدا بول اآلدمي أو عذرة اآلدمي املائعة وهذه هلا حكم 
هو القلتان فمادون فمعىن أنه وقعت جناسة مستقل فجميع النجاسات القليل والكثري فيها 

سوى ما استثنيناها جناسة اآلدمي وقعت يف املاء فإن كان قليل تنجس يعين دون قلتني 
تنجس وإن كان فوق القلتني أو قلتني فال ينجس إال ابلتغري أما إذا كانت جناسة آدمي 

هنا وإمنا القليل والكثري بول أو عذرة مائعة فالقليل والكثري يف حقها ليس القلتني وما دو 
فيها ضابطه آخر أن يشق نزحه يعين إذا كان كثري جدا حبيث يصعب على الشخص أن 
ينزحه وحده يتعب ويشق عليه فهذا كثري وإذا كان ال يشق نزحه على الرجل املعتاد فهذا 

قليل فهمتم التفريق اآلن فما يشق نزحه يعين يصعب على الرجل أن ينزحه هذا كثري يف 
ق جناسة اآلدمي وجناسة غريه من ابب أوىل يعين الذي يشق نرحه هو أكثر من قلتني ح

يف الغالب فهو سيكون كثري للجميع وإذا كان ال يشق نزحه يعين ثالث قالل وما يشق 
نزحه يسهل أن ينزحها اإلنسان فهذه قليل أم كثري؟ نقول ابلنسبة لنجاسة اآلدمي هي 

اسات هي كثري يصري الثالثة قالل وقعت فيها قطرة بول من قليل وابلنسبة لغريها من النج
حيوان من محار يعين لو قلنا قطرة بول من شاة فبول ما يؤكل حلمه طاهر أما قطرة بول 

من محار ومل يتغري ما حكم الثالثة قالل هذه ؟ طهورة أما لو كانت قطرة البول هذه من 
ل من احلمار أكثر من قطرة وغريت املاء آدمي ومل يتغري فهو جنس أما لو كانت قطرة البو 

فهو جنس وكذلك لو كانت من آدمي وغريته فهو جنس إذاً القليل والكثري يف جناسة 
اآلدمي ما يشق نزحه والقليل والكثري يف غريها من النجاسات القلتني فمادون واحلكم 

جرد املالقاة واحد يف الكثري أن ما مسي كثريا سواء قلتني أو ما يشق نزحه ال ينجس مب
فقط وإمنا ينجس ابلتغري وما مسي قليال فحكمه انه ينجس مبجرد املالقاة ومن ابب أوىل 
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ابلتغري. لو سألت سؤال اآلن املاء القليل ما هو؟ ما دون القلتني على الغالب وابلنسبة 
يف لنجاسة اآلدمي بوله وعذرته املائعة ما ال يشق نزحه والكثري هو ما بلغ القلتني فأكثر 

 )فخالطته جناسة(مجيع النجاسات ما عدا اآلدمي وأما ابلنسبة لآلدمي فما يشق نزحه. 
 )فلم تغريه(أو اجلامدة إذا ذابت فيه  )غري بول آدمي أو عذرته املائعة(قليلة أو كثرية 

"إذا بلغ املاء قلتني مل ينجسه : صلى هللا عليه وسلملقوله  :والدليل على ذلك فطهور
"مل ُيمل اخلبث" رواه أمحد وغريه قال احلاكم  :ويف رواية ،للنوع األول هذا دليل شيء"

اآلن سيورد حديث قد يشكل على هذا  .على شرط الشيخني وصححه الطحاوي
"املاء ال ينجسه  :وحديث ،"إن املاء طهور ال ينجسه شيء" :وحديث :قال ،احلكم

حديث أيب سعيد إن املاء  احلديث األول شيء إال ما غلب على رُيه أو طعمه أو لونه"
طهور ال ينجسه شيء حديث صحيح واحلديث الثاين وهو املاء ال ينجسه شيء إال وما 

بعد إال حديث ضعيف اللفظ الزائد هذا ضعيف حديث ابن ماجه من حديث أيب أمامة 
وهذان احلديثان يشكالن على ما قلنا يعين ظاهر هذا احلديث أن املاء يبقى طهور وال 

نجاسة إذا وقعت فيه إال إذا غريته وجئت هبا من اإلمجاع ألن اإلمجاع انعقد تنجسه ال
على هذا فإذاً املاء طهور ال ينجسه شيء أبدا إال إذا تغري ابإلمجاع هذا ظاهره انه إذا 

وقعت قطرة جناسة يف املاء وكان دون القلتني على احلديث هذا أنه طهور يعين على هذا 
غري ليس مبالقاة النجاسة وهذا هو مذهب مالك وهذا الذي احلديث يصبح العربة ابلت

نصره شيخ اإلسالم ابن تيمية أن املاء ال عربة له ابلقلتني وإمنا العربة فيه ابلتغري لكن 
اكتب عندها أي  ُيمالن على املقيد السابق :قال ،املصنف سيجيب عن هذا احلديث

 احلديث على كالم املصنف إن املاء حديث القلتني هذا هو املقيد السابق إذاً يصبح معىن
طهور ال ينجسه شيء إال إذا كان دون القلتني فإنه ينجس ألنه جاء حديث آخر يقول 
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ملاذا قلنا قلتان   وإمنا خصت القلتان بقالل هجرإذا بلغ املاء قلتني فإنه حيمل اخلبث. 
جاء يف  نقول لوروده يف بعض ألفاظ احلديثكقالل هجر وهي قرية بقرب املدينة ؟ 

بعض رواايت احلديث لكن الرواية اليت جاءت بذكر هجر اليت تنص على هجر إذا كان 
املاء قلتني بقالل هجر هكذا الرواية هذه الرواية يف السنن الكربى حديث مرسل يعين فيه 

إذاً  .الصفة معلومة املقدارأي قالل هجر كانت مشهورة  وألهنا كانت مشهورة انقطاع 
حديث القلتني بقالل هجر هذان األمران يقولون أنه جاء يف بعض ما جعلنا نفسر 

يقول إذا بلغ  صلى هللا عليه وسلمالرواايت والسبب الثاين أن هذه القالل مشهورة والنيب 
املاء قلتني مل حيمل اخلبث فيشري غالبا أو عادة مادام أطلق هكذا وقال قلتني إذاً تصرف 

ل ابن جريح رأيت قالل هجر فرأيت القلة تسع قا على القالل املشهورة يف زمنه. 
قربتني وشيئا والقربة مائة رطل ابلعراقي واالحتياط أن جيعل الشيء نصفا فكانت 

صارت القلة مائتني وشيء وهو مخسني أصبحت القلة مائيت  القلتان مخسمائة ابلعراقي
 رطل ومخسني والقلتان مخسمائة رطل هكذا صار.

)ويشق من آدمي  )أو خالطه البول أو العذرة( :اين ابلتفصيلاآلن سيذكر القول الث   
مصانع طريق مكة يعين الربك اليت كانت موجودة يف  نزحه كمصانع طريق مكة فطهور(

طريق احلجاج إىل مكة من العراق أو غريها كانت هناك برك متتلئ مبياه األمطار ويشرب 
هبا يقول مثل هذه الربك الكبرية اليت منها احلجاج هذه الربك كبرية ويشق نزحها فهو ميثل 

كانت يف طريق مكة يف طريق احلجاج فإنه يشق نزحها فمثل هذه الربك لو وقع فيها قطرة 
أما املاء إذا  ما مل يتغري فطهوربول من آدمي ومل تغريها هي طهور وال تتنجس إال ابلتغري 

يف القليل هل ينجس  تغري ابلنجاسة فهو جنس ابإلمجاع وليس فيها خالف أما اخلالف
قال يف الشرح ال نعلم فيه مبجرد املالقاة أم أنه البد من التغري مثل الكثري هذا اخلالف 

الشرح أي الشرح الكبري وابملناسبة الشرح الكبري البن أيب عمر هو نفسه املغين  اً خالف
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أتى طبعا مع اختالف يسري أان أتكلم عن األلفاظ االختالف يف األلفاظ يسرية يعين 
ابملغين وأعاده والفرق بينهما أعادة الرتتيب ألن املغين كان يرتب على طريقة املتقدمني من 

ومفهوم كالمه  احلنابلة وصاحب الشرح الكبري أعاد ترتيبه برتتيب الشيخ عبد هللا "املقنع" 
أن ما ال يشق نزحه ينجس ببول اآلدمي أو عذرته املائعة أو اجلامدة إذا ذابت فيه 

ألن القلتني ابلنسبة هلذه النجاسة ليست كثرية فالبد أن يصل ملقدار يشق  لغ قلتنيولو ب
هذه املسألة بول اآلدمي وعذرته ليست متفق  وهو قول أكثر املتقدمني واملتوسطنينزحه 

عليها يف املذهب هي مسألة خمتلف فيها فلذلك اآلن سيشري للخالف يعين املتقدمون من 
هبذا القول ويقولون هو املذهب واملتوسطني لكن هناك من خالف احلنابلة كانوا يقولون 

املتقدمني وقال ال املذهب خالف ذلك وليس هناك شيء يسمى بول آدمي وعذرته 
 فاآلدمي مثل بول غريه وال يكون بول اآلدمي أشنع وأغلظ من بول الكلب. 

"ال يبولن  :رفعهقال يف املبدع ينجس على املذهب وإن مل يتغري حلديث أيب هريرة ي   
إذاً دليلهم يف هذه املسألة هو هذا  "أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل منه

متفق عليه وروى اخلالل ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل منه 
ها أمرهم بنزح ل عن صيب ابل يف بئر فأمرهم بنزحهائِّ رضي هللا عنه سح  إبسناده أن علياً 

عنه إذاً هذه الرواية الثانية  وعنهليؤكد رواية املذهب واحلديث أخرجه أيضا ابن أيب شيبة. 
أن البول والعذرة كسائر النجاسات فال ينجس  يف املذهب عنه أي عن اإلمام أمحد 

الذي قال يف التنقيح هذا املرداوي مصحح  هبما ما بلغ قلتني إال ابلتغري قال يف التنقيح
وقال أيضا وهو  .اختاره أكثر املتأخرين وهو أظهر انتهى :قال ،نقحاملذهب وامل

إذاً الرواية األوىل هي  ألن جناسة بول اآلدمي ال تزيد على جناسة بول الكلب :املذهب
أن بول اآلدمي وعذرته املائعة هلا خصوصية وخيتلف فيها القليل والكثري والرواية الثانية 
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املتأخرين هذا موافق للجمهور مع مجهور األمة، مجهور اليت نصرها املرداوي وغريه من 
 األمة عندهم مسألة القلتني.

كخلوة نكاح   )خلت به(دون القلتني  )طهور يسري(وخنثى  )وال يرفع حدث رجل(   
 صلى هللا عليه وسلملنهي النيب  )لطهارة كاملة عن حدث(مكلفة ولو كافرة )امرأة( 

، رواه أبو داود وغريه، وحسنه الرتمذي، وصححه أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة
صلى هللا عليه ابن حبان. قال أمحد يف رواية أيب طالب: أكثر أصحاب رسول هللا 

يعين هذا األمر هذا النهي هو تعبدي ال ندرك معناه إذا  يقولون ذلك وهو تعبدي وسلم
لة ما هي قال وال يرفع خلت املرأة هبذا املاء فإن هذا املاء ال يصلح للرجل. اآلن املسأ

حدث رجل وخنثى ألن اخلنثى ميكن أن يكون رجل وممكن يكون أنثى لذلك احتياطا ال 
يرفع حدثه يعين هذا املاء. اآلن سيذكر الصفات ورقموا الشروط املطلوبة لكن سؤايل هنا 

أن هذا املاء ملا يقول ال يرفع حدث رجل وال يرفع حدث أنثى معناه أنه يرفع حدث 
ثى إذاً هذا املاء يعترب طهور أم طاهر أم طهور من وجه وطاهر من وجه؟ طهور وطاهر األن

يف نفس الوقت فبالنسبة للمرأة طهور وابلنسبة للرجل طاهر، ما هو هذا املاء الذي صفته 
هكذا وطبعا مجهور األمة على خالف هذا الكالم أنه إذا خلت املرأة ال يضر. ما هو 

ذا الشرط األول وهو دون القلتني، خلت به امرأة هذا الثاين، هذا املاء؟ طهور يسري ه
قال  4معناه لو خال رجل هبذا املاء ال يضر، املرأة مكلفة هذا  3وامرأة رقم  2خلت رقم 

ولو كافرة يقصد كبرية معناه الصغرية ال تدخل، قال لطهارة كاملة هذا اخلامس، عن 
ابملاء ال لطهارة كاملة وهي وضوء أو حدث أما لو كان عن جنس يعين لو خلت املرأة 

غسل لكن هي خلت به ليست لطهارة كاملة أو خلت به إلزالة جناسة قال خلت به  
كخلوة النكاح أن يكون الزوج والزوجة يف غرفة واحدة ليس معهم مميز هذا املقصود فإذاً 

يد هبذا إذا جلست يف مكان هي واملاء وحدهم ليس معهم مميز هذه خلوة النكاح جمرد تر 
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املاء الطهارة عن حدث طهارة كاملة عن حدث فإن هذا املاء يرفع حدث أنثى مثلها 
أن يتوضأ الرجل  صلى هللا عليه وسلملكن ال يرفع حدث الرجل والدليل قال لنهي النيب 

بفضل طهور املرأة رواه أبو داود وغريه وحسنه الرتمذي وصححه ابن حبان وقال أمحد أن 
اب رسول هللا ويقولون هو تعبدي. وهو ابلنسبة للرجل نصف طاهر هذا قول أكثر أصح

ألنه ابلنسبة للرجل ال يرفع حدث الرجل لكن يزيل خبث الرجل فإذاً هو يف حق الرجل 
ليس طاهر مطلقا ولو قلنا طاهر مطلقا فاملاء الطاهر ال يزال به اخلبث لكن هذا املاء 

ابلنسبة للرجل طاهر يف حق احلدث لكنه  ميكن للرجل أن يزيل به اخلبث فإذاً هو طاهر
طهور يف حق اخلبث يعين ميكن للرجل أن يغسل به اخلبث. اكتبوا وعنه هو طهور يرفع 

احلدث مطلقا يعين الرواية الثانية يف املذهب موافقة للجمهور أن هذا القول ليس هو 
هللا عليه صلى القول الصحيح ويستدلون لذلك أبحاديث كثرية يف الصحيح كان النيب 

يغتسل بفضل ميمونة وتوضأ بفضل غسلها من اجلنابة إىل غري ذلك وما عندي  وسلم
وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس  :شك أن القول الثاين وهو قول اجلمهور هو األوىل. قال

وأنه يرفع حدث املرأة يزيل النجاسة مطلقا للرجل ولغري الرجل  1هذا رقم  مطلقا
ألنه قال طهور يسري أما لو خلت  أنه ال أثر خللوهتا ابلرتابو وهذا الثاين  والصيب

وال ألنه قال طهور يسري  وال ابملاء الكثريابلرتاب هذا ال مينع أن أييت رجل ويتيمم 
ألنه قال امرأة  أو كانت صغريةألننا اشرتطنا اخللوة  ابلقليل إذا كان عندها من يشاهدها

و مل تستعمله يف طهارة كاملة وال ملا خلت به أمكلفة فلو كانت صغرية ال يضر خلوهتا 
فإن مل  :اآلن مسألة هب أن الرجل ما وجد إال هذا املاء فماذا يفعل؟ قال لطهارة خبث

هذا املاء يف حقه  وجواب جيد الرجل غري ما خلت به لطهارة احلدث استعمله مث تيمم
ول يتيمم وجواب لكن طاهر فال يرفع احلدث فيقول إذاً حقه على املذهب أن يتيمم ويق
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أيضا يستعمله يعين كأنه يستعمله من ابب االحتياط. وعلى الرواية الثانية اليت قلناها قبل 
 قليل لو مل جيد غريه يستعمله ويرفع احلدث وإذا وجد غريه كذلك يستعمله ويرفع احلدث.

ر املصنف الطاهر غري املطهر له صور سيذك النوع الثاين من املياه الطاهر غري املطهر  
هذه الصورة األوىل  )وإن تغري لونه أو طعمه أو رُيه( :وقد أشار إليه بقولهأربعة صور 

إذاً التغري البد أن يكون كثريا ال  أو كثري من صفة من تلك الصفات ال يسري منها
يكون تغري يسري أن يكون التغري يف الصفة من هذه الصفات وهي اللون أو الطعم أو 

كثريا أما لو تغري اللون يسريا ال يضر أو تغري الطعم يسريا ال يضر أو تغري   الرائحة أن يكون
الريح يسريا ال يضر وهذا الكالم نقوله هنا يف املاء الطاهر لكن ال نقوله يف النجس يعين 

لو وقعت النجاسة يف املاء الطهور فغريته يسريا فيصري جنس غريت الرائحة يسريا أو الطعم 
س لكن لو وقع شيء طاهر ورقة شجر، شاي، يسري من احلرب وقع يف أو اللون يصري جن

أو كثري من صفة من تلك الصفات ال يسري منها املاء فغريه تغيري يسري فال يضر 
طبعا نستثين  بطاهر من غري جنس املاء ال يشق صونه عنه )أو(طاهر فيه  )بطبخ(

مه أو لونه أو رحيه إن تغري فهو انتبهوا التغري الذي يقوله هنا املصنف يقول وإن تغري طع
طاهر إال الصور املستثناة هناك وهي املاء املتغري مبا يشق صون املاء عنه وهو املاء اآلجن، 

واملاء املتغري بغري ممازج، واملتغري ابمللح املائي، واملتغري ابجملاورة فتلك الصور مستثناة من 
كزعفران ال )ساقط فيه(  نه بطاهر من غري جنس املاء ال يشق صونه ع )أو(هذا. 
يعين إما بطبخ شيء فيه أو مبجرد سقوط شيء فيه فغريه يسلبه الطهورية كزعفران  تراب

لو تغري ابلرتاب ال يسلبه الطهورية ألن الرتاب هو أحد  ال تراب ولو قصدا :قال
 الطهورين لكن لو كان غري تراب فإنه يسلبه الطهورية وما الدليل على ذلك؟ الدليل على

هذه املسألة ما هي؟ دليلها أن املاء إذا وقع فيه شيء طاهر فغريه كثريا فإنه ال يعد ماء 
خيرج عن كونه ماء يعين اآلن النب الذي وضع يف هذا املاء وغريه سلبه اسم املاء املطلق 
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وال  فهذه تسمى قهوة. وهللا سبحانه وتعاىل أانط رفع احلدث ابملاء ما أانطه بكل سائل. 
ما هو الدليل؟ إىل اآلن هو مل يذكر دليال، هو ما عندان دليل نص  ازجه مما تقدمما ال مي

هذا هو التعليل ألنه ليس مباء مطلق فاهلل  فطاهر ألنه ليس مباء مطلقولكن عندان تعليل 
أحيل إىل  ﴾وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بهاملطلق نتوضأ به ﴿أحالنا إىل املاء 

 ىل ماء تغري، انتهى من الصورة األوىل.ماء السماء وليس إ
هذا  مكلف أو صغري فطاهر )أو رفع بقليله حدث(الصورة الثانية من املاء الطاهر:   

قليله هنا هو ما دون القلتني. اكتبوا عندها "وعنه طهور" هناك رواية اثنية  2الثاين رقم 
بطاهر أان صورت لكم لإلمام أمحد أن هذا املاء الذي رفع بقليله حدث هو طهور وليس 

يف األول لو تذكروا مسألة اإلانء رجل توضأ كان حمدث فكان الغسلة األوىل جيعلها 
فاملاء املتجمع من  2والغسلة الثانية والثالثة تسقط يف اإلانء رقم  1تسقط يف اإلانء رقم 

الغسلة األوىل يف اإلانء األول على املذهب هو طاهر وليس بطهور ألنه رفع احلدث 
اإلانء الثاين الذي هو من الغسلة الثانية والثالثة طهور انتهينا من هذا كذلك لو أنه غسل و 

وجهه للتربد فقط أو التنظف ما يقصد به رفع احلدث فإنه أيضا طهور ولو أنه كان متوضأ 
وأراد أن جيدد فجميع املاء الذي سال على جسده فهو طهور ها هو على املذهب وعلى 

أن كله طهور. لنعرف ما هو دليل املذهب ملاذا قال أن املاء الذي رفع بقليله الرواية الثانية 
"ال يغتسلن أحدكم يف املاء  :حلديث أيب هريرة :حدث فإنه طاهر وليس بطهور ؟ قال

عن االغتسال  صلى هللا عليه وسلميقولون ملا هنى النيب  الدائم وهو جنب" رواه مسلم
منه أن اغتسال اجلنب يف املاء الدائم يؤثر عليه وهلذا هنى يف املاء الدائم للجنب يعين فهم 

عنه وما هو نوع التأثري هاتوا احتماالت اآلن إما أن نقول ألن اغتسال اجلنب يف املاء 
الدائم ينجس املاء هذا احتمال واالحتمال الثاين أنه ال ينجس املاء ولكن يسلبه الطهورية 
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نقل املاء من كونه طهور إىل حال آخر إما طاهر يعين كأهنم فهموا أن هذا االغتسال سي
أو جنس فنقلوه إىل الطاهر ومل ينقلوه إىل النجس ألن هناك نصوص صرحية يف أن النيب 

صلى هللا عليه صلى هللا عليه وسلم كان يتوضأ والصحابة أيخذون ماء وضوءه والنيب 
س ما يصبه عليه جاء إىل جابر رضي هللا عنه فصب عليه ماء وضوءه لو كان جن وسلم

فدل ذلك أنه ليس بنجس فاحنصر يف الطاهر لكن يبقى أان عندي احتمال آخر ميكن 
هنى ليس ألنه ينقل املاء من الطهور إىل الطاهر وإمنا هنى عنه  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

 ألنه يقذر املاء يعين صار عندان ثالثة احتماالت إما أن يكون النهي ورد ألن املاء سينتقل
إىل النجس أو سينتقل إىل الطاهر أو سيبقى يف الطهور لكن الناس تتقذر منه فلماذا مل 

نقل لئال يتقذر الناس به ؟ يقولون ألن احلديث جاء يف اجلنب ومسألة التقذر جلاء مطلقا 
ال يغتسل أحد يف املاء لكن الذي قذره اغتسال اجلنب أم كل مغتسل ؟ كل مغتسل بل 

أقل قذارة من بعض الناس الذي يكون ما اغتسل من أسبوع فإذا  إن اجلنب ميكن يكون
اغتسل يف املاء فقالوا اجلنب هلا معىن إذاً املقصود هبا رفع احلدث فهمتم ملاذا وضعوه يف 

هذا املكان وطبعا ميكن أن جياب أصحاب القول الثاين الذين يقولون هذا ال يسلبه 
اب عن هذا فيقال ال إمنا ذكر اجلنب ألنه الطهورية وهي رواية يف املذهب ميكن أن جي

 غالب أو كمثال لكن على األقل املذهب دليله مستقيم معه يعين معقول، كالم مقبول.
، 1ضع رقم  وعلم منه أن املستعمل يف الوضوء والغسل املستحبني طهور كما تقدم  

يها قالل  يعين عندك بركة ف 2هذا  وأن املستعمل يف رفع احلدث إذا كان كثريا طهور
لكن يكره كثرية فغطس فيها املتوضأ هذا أو املغتسل ونوى االغتسال فهذا ال يؤثر 

 وال يضر اغرتاف املتوضئ ملشقة تكررهمن أجل خشية التقذير  الغسل يف املاء الراكد
مسألة مهمة اآلن حنن نقول لو كان املاء استعمل يف رفع حدث فإنه يسلبه الطهورية فلو 

أن تتوضأ وجعلته على ميينك واغرتفت اآلن ملا وضعت يدك يف املاء ملاذا  عندك إانء وتريد
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ال نقول ارتفع احلدث يعين رفعت حدث اليد بوضع يدك يف املاء فانقلب املاء من طهور 
وأصبح ماء مستعمل فيقول املصنف ال مسألة االغرتاف ال تضر وهلذا قال ال يضر 

وطبعا بعض الفقهاء خارج املذهب يشددون يف  اغرتاف املتوضئ، ملاذا؟ قال ملشقة تكرره
هذا يقولون البد ينوي االغرتاف حىت ال جيعل املاء مستعمل إذاً ال يضر اغرتاف املتوضئ 

 ملشقة تكرر الوضوء أو مشقة تكرر االغرتاف يف الوضوء. 
خبالف من عليه حدث أكرب فإن نوى وانغمس هو أو بعضه يف قليل مل يرتفع  :قال  

إذا الرجل  ر املاء مستعمال ويصري املاء مستعمال يف الطهارتني ابنفصالهحدثه وصا
انغمس يف ماء قليل ونوى رفع احلدث يقول املصنف ال يرتفع حدثه أما إذا انغمس يف 

ماء كثري قلتني فزايدة ونوى رفع احلدث ارتفع حدثه ملاذا؟ قالوا ألنه يرتفع احلدث عن أول 
الباقي أو ابقي اجلسد مباء مستعمل مبجرد انفصال أول جزء يقع يف املاء فيحصل غسل 

جزء. أكرر التعليل هو ألنه يرتفع احلدث عن أول جزء يقع يف املاء يقول هذا ماء قليل 
يعين مثل مسألة االغرتاف أليس االغرتاف قلنا أنه مظنة أن يسلب املاء الطهورية لكن 

معناه أول ما وضع رجله يف املاء ارتفع قالوا ملشقة تكرره ال أما يف الغسل فعندهم يسلبه 
احلدث عن أول جزء وملا وضع جسده الباقي يف ماء مستعمل هذا التعليل وهذه املسألة 

 ويصري املاء مستعمال يف الطهارتنيأيضا فيها خالف يف املذهب لكن هذا هو املذهب 
املاء ال  هذه قاعدة أو نقول ضابط احفظوه واضبطوه ابنفصالهيعين الصغرى والكربى 

يصبح مستعمل وال أيخذ حكمه إال بعد االنفصال ملاذا نقول هذا ؟ ألننا نقول أن املاء 
الذي يستعمل يف رفع احلدث يتحول من طهور إىل طاهر أنت اآلن تغسل يدك واملاء 

جيري على يدك من األصابع إىل الذراع فكيف رفع احلدث عن األصابع وعن الذراع هو 
بعد االنفصال فإذا انفصل صار مستعمل أما مادام جيري على  ال يصبح مستعمل إال
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العضو فأنه غري مستعمل ونفس الشيء غسل النجاسة ملا تغسل النجاسة أليس إذا وقع 
املاء القليل على النجاسة والنجاسة على املاء القليل نقول أن املاء جنس نعم إذا انفصل 

ويصري املاء  : أيخذ هذا احلكم قالأخذ احلكم أما مادام املاء جيري على العضو فال
يعين ال قبل  مستعمال يف الطهارتني ابنفصاله ال قبله ما دام مرتددا على األعضاء

 االنفصال مادام مرتدد على األعضاء.
فكنا قد وقفنا عند الصورة الثالثة من صور املاء املستعمل وقد مرت معنا صوراتن الصورة   

عرفنا أن املاء ثالثة أقسام طهور وطاهر وجنس ووقفنا عند األوىل من صور املاء الطاهر و 
املاء الطاهر وهو النوع الثاين وذكران له صورتني الصورة األوىل إذا تغري شيء من لونه أو 
طعمه أو رحيه تغريا كثريا والصورة الثانية إذا رفع بقليله حدث مكلف أو صغري يعين إذا 

ثة هي اليت وقفنا عندها وهي قوله أو غمس فيه إىل استعمل يف طهارة واجبة والصورة الثال
  .آخره

أي يف املاء القليل كل )أو غمس فيه( قال املصنف رمحه هللا تعاىل وغفر له ولشيخنا:   
قبل غسلها ثالاث فطاهر نوى  )قائم من نوم ليل انقض لوضوء(مسلم مكلف )يد( 

لو ابتت مكتوفة أو يف الغسل بذلك الغمس أو ال وكذا إذا حصل املاء يف كلها و 
"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما  :جراب وحنوه حلديث

اآلن نبدأ ابحلديث  .يف اإلانء ثالاث فإن أحدكم ال يدري أين ابتت يده" رواه مسلم
فهو ينهى القائم من النوم أن يغمس يده يف املاء قبل غسلها ثالاث إذاً أيمر بغسل اليدين 

فني ثالث مرات بعد االستيقاظ من النوم قبل غمسها يف املاء واملسألة اآلن وهي حمل الك
اخلالف فمن خالف هذا احلديث فقام من النوم ومل يغسل كفيه ثالاث وغمسها يف املاء 

هل هذا الغمس يؤثر أو ال يؤثر ملاذا ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن هذا الفعل 
فعل ظاهره أن هذا الفعل يؤثر على املاء هكذا ظاهره ونفس وهذا النهي عن هذا ال
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الكالم الذي قلناه يف املاء املستعمل. فما هو نوع التأثري ؟ احلنابلة يقولون أن هذا التأثري 
هو نفس التأثري السابق معناه أنه سينقل املاء من كونه طهور إىل كونه طاهر ومجهور أهل 

فالنهي جاء عن هذا الفعل ألن هذا الفعل قد يوصل إىل  العلم يقولون ال ليس هذا التأثري
تنجيس املاء يعين قد يكون اإلنسان يده جنسة وهو انئم ال يدري فتكون التصقت 

بنجاسة فإذا وضع يده يف املاء قد تتغري رائحة املاء ابلنجاسة اليت يف يده فينجس املاء 
النهي جاء ألن هذا الغمس إما أن يقذر وقد ال تتغري فال ينجس املاء لكنه يتقذر املاء إذاً 

املاء وإما أن ينجس املاء وهذا مذهب مجهور أهل العلم أما احلنابلة فإهنم يقولون ال 
احلديث ورد هكذا ويعتربون أن هذه املسألة تعبدية ومن هذا احلديث أخذوا شروط كثرية 

ل وليس ملن انم يف أخذوا من قوله أين ابتت يده أن هذا احلكم متعلق ملن انم يف اللي
النهار ألنه اآلن هل احلديث هذا أو احلكم هذا معقول املعىن أو غري معقول املعىن هنا 

حمل اخلالف بني اجلمهور وبني احلنابلة هل هو معقول أو هو تعبدي يعين ما نعرف معناه 
بعة فالصالة معقولة املعىن أم هي تعبدية ؟ تعبدية فنحن ال نعرف ملاذا نصلي العشاء أر 

ملاذا ما هي ثالث ما هي مخسة نقول هذا أمر تعبدي هللا سبحانه وتعاىل أمران به وال 
ندرك فكذلك النهي عن الغمس هنا هل هو معقول املعىن كما ذهب اجلمهور وأن املعىن 
واضح أن النهي عن الغمس أال يتقذر املاء أو يتنجس ألنه ميكن الغمس هذا يغري رائحة 

لو كان فيه جناسة على يده وإذا ما كانت هناك جناسة على اليد فهذا  املاء أو لون املاء
سيؤدي إىل تقذير املاء ونفس الكالم يف مسألة الغسل من ولوغ الكلب "إذا ولغ الكلب 
يف إانء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن ابلرتاب أو أوالهن" فهذا الغسل تعبدي أم معقول 

ملا أمر ابلغسل من ولوغ الكلب معناه أن لعاب املعىن اجلمهور يقولون معقول املعىن 
الكلب جنس واملعىن معقول لكن اإلمام مالك يقول ال هذا تعبدي ال ندرك معناه فما 
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الذي محلك اي مالك أن تقول هو تعبدي هو التسبيع يقول لو كان معقول املعىن ألمران 
ومرة ابلرتاب هذا ال  ابلغسل مرة واحدة أو نغسل حىت نزيل األثر أما كوننا نغسل سبعا

نعرف معناه إذاً هو تعبدي ومجهور األمة يقولون ال بل هو معقول املعىن فعلى العموم 
نرجع إىل مسألتنا قال اآلن نركز على الشروط اليت ستذكر عرضا قال أو غمس فيه أي يف 

عناه لو " م2املاء القليل كل يد هذا قيد معناه لو غمس بعض اليد ال يؤثر يف املاء، اليد "
غمس جزء آخر ال يؤثر يف املاء يد مسلم مكلف أما لو غري املسلم فال أو لو كان صغري 
فال قائم من نوم الليل فلو قام من نوم النهار فال يؤثر وملاذا نوم الليل يقول هذا الذي ورد 

 يف احلديث فاحلديث مل يقل يف الليل أو يف النهار فاحلديث قال أين ابتت يده قالوا نعم
البيتوتة ال تكون يف اللغة إال يف الليل فال أحد يبيت يف النهار ابت يعين يف الليل فلماذا 

ال تكون ابت اليت وردت يف احلديث املراد هبا الغالب ؟ فالغالب أن اإلنسان ينام يف الليل 
ال فهي مسألة تعبدية وملاذا جاءت هذه الشروط ألهنم أخذوا هذا احلديث على أن احلكم 

فيه تعبدي فال يدخلون فيه عقوهلم وقال يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل انقض  الذي
للوضوء يعين نوم الليل هذا البد أن يكون نوم عميق حبيث ينقض الوضوء لكن لو كان 
جمرد نعاس يف الليل هذا ال يؤثر مثل واحد نعس نعاس خفيف مل ينتقض وضوءه مث قام 

فهذا ال يؤثر قال قبل غسلها ثالاث لكن لو بعد  وهذا يف الليل فغمس يده يف اإلانء
غسلها ال يضر إذاً يعتربون هذا تعبدي نقول جزاهم هللا خري الذين اعتربوا هذا تعبدي 
فكم من الناس اليوم يعرتض على شريعة هللا وكم من الناس اليوم يعرض شرع هللا على 

وال يعرفون أحكام الصالة  عقله وكم من عوام املسلمني الذين ال حيسنون أحكام الوضوء
وال يعرفون أبسط األمور يف الشريعة جتد كثري منهم يطنطن يف اإلعالم أو الفضائيات 

ويتكلم يف قضااي هي أكرب منه بكثري فكل إنسان يتكلم يف فنه أما إذا تكلم اإلنسان يف 
ف وينتقضها أو غري فنه أتى ابلعجائب، كثري قضااي تعبدية هللا أمران هبا وأييت هذا املتفلس
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ال يراها صحيحة وأحياان يناقشون أحكاما جاء هبا القرآن أو أتت هبا السنة ويناقشوها 
مثل هذا التصرف ظلم للمرأة وذاك الفعل هضم حلق املرأة فيا أخي إذا كان هذا هو شرع 

ة هللا ال ما هو ظلم الظلم هو ما تقوله أنت والغريب أن مشكلة املرأة يقولون املرأة مظلوم
يف اإلسالم الذي حافظ عليها أما الذين عروها وأخرجوها وجعلوها سلعة رخيصة ابلية 

وجعلوها متعة للرجل ووضعوا صورها على كل املنتجات جتد صورة املرأة على علبة 
الصابون وعلى أكياس الزابلة وعلى كراتني اجلزم فهل هؤالء الذين احرتموها ال لكن 

تعبدية ينبغي للمسلم أن يقف عندها وقبل أن يتكلم  الشاهد أن نقول أن هناك أمور
العامي البد أن يسأل ليعرف هل هذه املسألة يف القرآن أم يف السنة أو اإلمجاع ويقولون 

هذا ألن الغرب قاله سبحان هللا شتان بني من قال وهو أبو بكر رضي هللا عنه قال إن  
لى هللا عليه وسلم أسري به إىل بيت كان قاهلا فقد صدق قاهلا ملا أخرب ومسع أن النيب ص

املقدس مث حصل املعراج فلما أخرب ابإلسراء فقط فما تردد كثري قال إن كان قاهلا فقد 
صدق وانتهى املوضوع واليوم حنن نعلم ونقول هذا الكالم لكن الضمري عندان يعود 

خلواص للغربيني لألسف االهنزامية صارت يف كثري من املسلمني مبا فيهم من بعض ا
لألسف وهذا نوع من الضعف واالهنزام الذي حيصل من الضعيف أمام القوي واملشكلة 
أننا لسنا ضعفاء حنن املسلمني لسنا ضعفاء صحيح أن عندان ضعف وتقصري واضح يف 

اجلوانب املادية هذا صحيح يف هذه العصور لكن كنا يف عصور قبل ذلك مل نكن 
ا قيادة وهلا علماء وهلا ملا كانت أمة فعال كانت هي مقصرين ملا كانت األمة هلا دولة وهل

القائدة يف كل شيء ويف كل وجدان وثقافة الغرب وهنضة الغرب قامت على هنضة 
املسلمني هذا كالم معروف وليس سرا لكن املسلمني بعد ذلك ختاذلوا وهكذا فنقول أننا 

ب االعتقاد واجلوانب صحيح ضعفنا يف اجلوانب املادية لكننا مل نضعف أبدا يف جوان
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األخالقية حنن قمم يف هذا اجلانب أما يف اجلوانب املادية صحيح أننا أصبحنا ضعفاء 
ولذلك أصبحت تسريان أذل الشعوب وأحقرها أبناء القردة واخلنازير أصبحت ترد علينا ما 

 ويفهم تريد. لكن ال ينبغي للمسلم أن يتنازل يف أمور دينه وال أن يتلقى شرع هللا ودين هللا
دين ربه حبسب ما يفهمه أحد أعداء هللا فهذا الكالم ال يليق أبدا وال يتلقى شرع هللا من  

كل أحد فاخلطورة اليوم أن الفضائيات خترج كل يوم ما تريد وكل من ظهر على 
الفضائيات وقال كالم قد يعجب به الناس لكن ينبغي على املسلم أن حيضر ليس كل ما 

شخص ظهر أو تكلم فهو موثوق وهذا دين أما لو كانت الصحة  يقال صحيح وليس كل
والعافية لتحرى اإلنسان فالدين أوىل والذي أتى بنا إىل هذا أن املسألة تعبدية هكذا 

 يقولون احلنابلة يف هذه املسألة وبنوا عليه ذلك.
 يعين جمرد أن يغمسها يف املاء فإنه يسلبه (نوى الغسل بذلك الغمس أو ال) :قال  

الطهورية حىت ولو ما نوى الغسل وكذا إذا حصل املاء يف كلها يعين لو أن اليد ما 
غمست يف املاء لكن املاء جاء على كل اليد غسل اليد كلها واجتمع يف مكان فهذا املاء 
يعترب طاهر وليس بطهور. قال ولو ابتت مكتوفة أو يف جراب يعين مبعىن أكيد وهو انئم 

فيه جناسة فاستيقظ الصباح وفكوا عنه هذا الرابط فغمس يده يف يده مل تصل إىل مكان 
املاء فهل يسلبه الطهورية أم ال؟ نعم مادام مسألة تعبدية يسلبه الطهورية لكن عند 

اجلمهور ال. قال أو يف جراب وحنوه فلو كانت يده طوال الليل يف كيس أو لبس قفاز 
على املذهب سيسلبه الطهورية قال وانم واستيقظ وخلع القفاز ووضع يده يف املاء ف

 للحديث.
 وصغري" لو أن الكافر غمس يده ال يضر 1ضع رقم " وال أثر لغمس يد كافر :قال  
وال تقولوا  "5" أو ليل إذا كان نومه يسريا "،4" وقائم من نوم هنار "،3" وجمنون "،2"

روا على النص وإما أن ملاذا الكافر ال يضر واجملنون ال يضر فهي إما مسألة تعبدية و تقتص
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نقول معقولة املعىن فنكون مع اجلمهور يف هذه املسألة وال نقول أصال أبنه يسلب 
  أو ليل إذا كان نومه يسريا ال ينقض الوضوء واملراد ابليد هنا إىل الكوع الطهورية 

الكوع يلي اإلهبام وما يلي خلنصر كرسوع والرسع ما وسط. وعظم يلي إهبام رجل يلقب 
ع فخذ ابلعلم واخش من الغلط. إذاً املقصود ابليد هنا الكف هذا املعىن وليس كل ببو 

 اليد.
يعين لو أن شخص أراد أن يتوضأ وما  ويستعمل هذا املاء إن مل يوجد غريه مث يتيمم   

وجد ماء إال هذا املاء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل قال يستعمله مث يتيمم ألنه 
مله احتياطا وعلى مذهب اجلمهور أنه يستعمله وال يتيمم. هناك مسألة طاهر عنده فيستع

وكذا ما غسل به الذكر واألنثيان خلروج مذي  :تشبهها يقيسون عليها مسألة أخرى قال
اكتبوا عند دونه يعين دون املذي ألنه يف معناه كذا قال يلحق هبذه املسالة ما غسل  دونه

ذي لكن ال يغسل املذي به فاملذي جنس فلو أنه غسل به الذكر واألنثيان بسبب خروج امل
املذي فهذا معناه أنه سيتنجس القليل بغسل املذي لكن إذا غسل الذكر أو األنثيان 

أي يف  ألنه يف معناه :بسبب خروج املذي لكن مل ميس املاء املذي. ما الدليل هلذا؟ قال
 معىن غمس القائم من نوم الليل إذاً هذا قياس.

سيأيت أن إذا غسل املذي  نه يف معناه وأما ما غسل به املذي فعلى ما أييتأل :قال  
واملذي جنس فإذا غسل به املاء سينجس املاء إذا كان قليال لكن لو كان عليه مذي ونزل 
يف بركة كبرية وغسل املذي عن نفسه ومل يتغري هذا املاء الكثري وال تنسوا القاعدة فإن املاء 

 أنه غسله مباء يسري فإن املاء اليسري هذا الذي غسل به سينجس.سيبقى طهور لكن لو 
)أو كان آخر غسلة زالت النجاسة  ":4"رقم  ،الصورة األخرية من صور املاء الطاهر  

آخر غسلة كم رقمها؟ على املذهب سبع وعلى  )فطاهر(وانفصل غري متغري  هبا(
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لة واحدة وأظن قلنا فيما مذهب اجلمهور رواية اثنية ثالثة وعلى مذهب اجلمهور غس
سبق أن مذهب اجلمهور يف هذا أوىل وهذا إخالل ابلشرط فنحن قلنا ال نذكر اخلالف 
وال ندخل يف أحد لكي ال نكون من الناس الذين حاولوا جيمعوا أنصار له يعين ينصرون 

 قوله والناس تسري بسريه هذا ليس من عمل أهل الورع وهللا جيعلنا منهم حنن لسنا أبهل
ورع ولكن هللا جيعلنا منهم تشبهوا إن مل تكونوا مثلهم   إن التشبه ابلكرام فالح. فالذي 
يريده ما هو؟ أنه إذا قلنا غسلة واحدة معناه آخر غسله هي الغسلة األوىل فإذا غسلت 
النجاسة مثال جناسة على اليد ركزوا سأذكر عدة صور متشاهبة فعلى القول أبهنا غسلة 

جاسة انفصل املاء من اجلسد والنجاسة ابقية فحكم هذا املاء إن كان واحدة غسلت الن
 متغري فهو جنس وإن كان غري متغري جنس ألنه قليل القى جناسة. 

الصورة الثانية: تكررت نفس املسألة إال أن املاء انفصل وقد طهر املكان زالت النجاسة   
صورة الثالثة: انفصل وقد زالت واملاء متغري فحكم املاء جنس ألنه متغري ابلنجاسة. ال

النجاسة واملاء غري متغري فحكم املاء طاهر هذا الذي يريده طبعا الذي يريده املصنف  
كذلك يف آخر غسلة يقصد السابعة ألنه على املذهب جيب غسل النجاسات سبعة 

فمعناه أنه إذا غسل األوىل انتبهوا لنصور على املذهب اآلن إذا غسل الغسلة األوىل 
نفصل املاء عن اجلسد لنأيت أبحسن صورة أفضل خيار ما هو؟ أن النجاسة زالت من وا

اجلسد واملاء غري متغري فحكم املاء جنس ألنه البد سبعة اآلن يعتربون احملل مل يتطهر 
والثاين ينفصل كذلك جنس ألن املكان يعترب مازال متنجس ال يطهر املكان إال ابلغسلة 

نفصل غري متغري فما حكمه؟ هذه الصورة اليت يريدها املصنف السابعة فغسل السابعة وا
لكن لو قلنا ابلرواية الثانية أهنا ثالث غسالت معناه الغسلة األوىل انفصل املاء جنس 
والثانية انفصل املاء جنس والثالثة انفصل املاء طاهر وهي آخر غسلة هذا إذا انفصل 

جاسة وعلى مذهب اجلمهور أن نقول هي بشرطني املاء غري متغري واحملل زالت منه الن
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الغسلة األوىل ألن األوىل هي األخرية إذا انفصل غري متغري واملكان ليس فيه جناسة فهذا 
املاء طاهر وليس بطهور. هذه الصورة الرابعة هلا كم شرط؟ الشرط األول آخر غسلة هذا 

 روط."أ"، زالت النجاسة هبا "ب"، انفصل غري متغري "ج" فطاهر ثالثة ش
ألن املنفصل اآلن سيذكر التعليل ملاذا حكمنا عليه ابلطهارة ملاذا مل نقل أنه طهور؟   

يريد أن يقول أنه ليس بنجس ألنه هو بعض الباقي من  بعض املتصل واملتصل طاهر
العضو فهو طاهر فلماذا مل نقل أنه طهور؟ ال نقول أنه جنس ألنه منفصل من العضو 

صري املاء جنس وال نقول أنه طهور ألنه استعمل يف إزالة والعضو كان طاهر فكيف ي
 النجاسة. 

النجس له أربعة  النجس :النوع الثالثالنوع الثالث من أنواع املياه وهو املاء النجس:   
صور سيذكر املصنف اآلن أربعة صور للماء النجس لنلخصها عندان صورتني معروفة مرت 

جاسة قليل أو كثري هذا جنس، الصورة الثانية: إذا القى الصورة األوىل: إذا تغري ابلن ،معنا
النجاسة وهو قليل يعين دون القلتني هااتن الصوراتن واضحة. الصورة الثالثة: ذكرهتا اآلن 
يف ثنااي كالمي ما قبل الغسلة األخرية يعين هم أربع صور ويف احلقيقة تعود لصورتني ألنه 

ثالثة والرابعة فالثالثة تعود لألوىل والرابعة تعود للثانية الصورة األوىل والثانية تعود إليها ال
فالصورة األوىل: اليت ذكرها املصنف يقول إذا تغري املاء ابلنجاسة هذا جنس سواء كان 

قليال أو كثريا، الصورة الثانية: إذا القى املاء جناسة ليس مطلقا إذا كان يسريا فإنه ينجس 
إذا انفصل املاء عن حمل النجاسة قبل زواهلا فمىت تزول هي؟  مبجرد املالقاة، الصورة الثالثة:

يف السابعة معناه إذا انفصل قبل زواهلا وهذه الصورة تشبه الثانية ألن الثانية هي ماء قليل 
القى النجاسة ونفس الكالم يف الغسلة ما قبل األخرية حكمنا ابلنجاسة ألهنا ماء قليل 

انفصل قبل زواهلا فنجس أو انفصل عن حمل جناسة متغريا القى جناسة، الصورة الرابعة: إذا 
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فهذا جنس وهذا يعود للصورة األوىل ولذلك لو قلنا مها صوراتن تكون صحيحة وينص 
 على هاتني الصورتني األخرى ألن بعضها قد حيصل فيه التباس.

  قليال )والنجس ما تغري بنجاسة( :النجس وهو ما أشار إليه بقوله :النوع الثالث   
وحكى ابن وهذا ابإلمجاع ما تغري ابلنجاسة فهو جنس هذه الصورة األوىل  كان أو كثريا

دون القلتني فينجس  )وهو يسري(أي القى النجاسة  )أو القاها(املنذر اإلمجاع عليه 
هذه الصورة الثانية واملقصود جاري قليل أما لو كان جاري كثري  مبجرد املالقاة ولو جاراي

"إذا بلغ املاء قلتني مل ينجسه  :ملفهوم حديثوال ينجس مبجرد املالقاة  فسينجس ابلتغري
هذا الدليل معناه أنه املاء إذا تغري ابلنجاسة قلنا دليله اإلمجاع لكن تنجس املاء  شيء"

مبجرد مالقاة النجاسة إذا كان قليال دليله هو مفهوم حديث القلتني إذا بلغ املاء قلتني مل 
مل يبلغ حيمل اخلبث وطبعا فيه خالف يف تفسري احلديث وفيه خالف  حيمل اخلبث أما إذا

أيضا يف ثبوته لكن على ثبوته وعلى هذا التفسري أنه إذا بلغ القلتني مل حيمل اخلبث يعين 
ال ينجس ليس مطلقا هناك قيد وهو إذا مل يتغري أما إذا تغري ابإلمجاع ومفهوم املخالفة إذا 

ملفهوم  :مبجرد املالقاة وال يشرتط التغري هذا هو دليلهم مل يبلغ القلتني فإنه ينجس
متغريا  اً متغري  )أو انفصل عن حمل جناسة("إذا بلغ املاء قلتني مل ينجسه شيء"  :حديث

 3" فأان يف تلخيصي أخليت برتتيب املؤلف جعلت رقم 1" وهذه تشبه رقم "3هذه رقم "
انفصل  3ذه الصورة اليت هي رقم فعلى ترتيب املؤلف اآلن ه 3مكان  4مكان أربعة و

" وهلذا لو قلنا أن املاء النجس هو له صوراتن 1" بل هي نفسها رقم "1متغريا تشبه رقم "
صحيحة: املتغري ابلنجاسة، وما القى النجاسة وهو قليل فقط. وبقيت الصورتني األخرى 

 هي فروع منها. 
عين أو انفصل عن حمل النجاسة ي فنجس)قبل زواهلا( أو اآلن سيذكر الصورة الرابعة:   

 قبل زواهلا قال فنجس حكمه جنس. 
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وكذا ما  1ضع رقم  فما انفصل قبل السابعة جنس :قال ،اآلن رقموا مسائل ستأيت  
اآلن ركزوا قال فما  ولو بعدها أو متغرياً  2هذا رقم  انفصل قبل زوال عني النجاسة

جناسة وكذا ما انفصل قبل زوال عينها  انفصل قبل السابعة هو جنس ملاذا؟ ألنه قليل القى
ألنه القاها ولو بعدها اكتبوا عندها أي السابعة ولو بعد السابعة عني لو أنه غسل سبع 

غسالت والنجاسة ابقية على اليد أال يغسل الثامنة نعم سيغسل الثامنة فغسل الثامنة 
ل أنه جنس ألنه القى وانفصل املاء عن العضو غري متغري لكن النجاسة مازالت ابقية فنقو 

جناسة والتاسعة املاء انفصل والنجاسة ابقية واملاء غري متغري جنس ألنه صورة من صور 
قليل القى جناسة والعاشرة انفصل املاء غري متغري والنجاسة غري موجودة فهو طاهر وكذا 

نه متغري يعين أو انفصل متغريا فهذا جنس وتعليله أل 3قال ولو بعد أي السابعة أو متغريا 
 ابلنجاسة. 

)فإن أضيف إىل املاء  :قال ،اآلن سينتقل إىل مسألة كيفية تطهري املاء املتنجس  
 بصب أو إجراء ساقيه إليه وحنو ذلك طهر )طهور كثري( قليال كان أو كثرياً  النجس(

هذه الصورة األوىل لتطهري املاء املتنجس أن نضيف إليه طهور كثري التعليل اآلن: ألن هذا 
 ألن هذا القدر املضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل بهالقدر وهو القلتان 

وسنعرف هذا بعد قليل أن املاء الكثري وهو قلتان فما فوق إذا كان متنجس متغري مث زالت 
 التغري بنفسه يطهر فإذاً من ابب أوىل إذا أضفناه إىل متنجس.

اه أنه لو عندان ماء جنس وأضفنا إليه معن فال يطهر به جنس )غري تراب وحنوه( :قال  
 تراب هذا ال يطهره البد أن نضيف إليه طهور كثري فوق القلتني أو قلتان قال فال يطهر.

من غري إضافة وال  )النجس الكثري بنفسه(املاء  )أو زال تغري(الصورة الثانية للتطهري:   
تغري هذا جنس زال التغري بنفسه إذاً عندان ماء قلتان أو ثالثة أو أربعة أو كذا وفيه  نزح
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وعاد كأصله كما كان فحكم املاء هذا طهور فإذا كان هو يدفع النجاسة عن نفسه بنفسه 
 فمن ابب أوىل إذا أضيف أو إذا نزحنا منه.

أي  )فبقي بعده( أي من النجس الكثري )أو نزح منه( :الصورة الثالثة للتطهري: قال  
إذاً الصورة الثالثة  لزوال علة تنجسه وهي التغري هحر()كثري غري متغري طَ بعد املنزوح 

عندان ماء كثري مثال أربع قالل متغرية هذا جنس نزحنا منه قلة فزال التغري فيصري طهور أما 
لو كان ثالث قالل متغرية فنزحنا منه قلة فزال تغريه فيصبح طهور أو نزحنا منه قلة وربع 

واملنزوح الذي زال مع لنزح كثري يعين قلتان فأكثر وزال تغريه فنجس فالبد أن يبقى بعد ا
اجلزء الذي نزحناه وهي القلة اليت أخذانها من األربعة قالل الذي زال  نزحه التغري طهور

يف املنزوح اآلن عندان ثالثة  إن مل تكن عني النجاسة فيهمع نزحه التغري  طهور أيضا 
التغري وهذه القلة املنزوحة غري متغرية لكن  قالل أو أربعة قالل متغرية نزحنا منها قلة فزال

فيها النجاسة فال يطهر وهو جنس لكن إذا مل تكن عني النجاسة يف هذه القلة وزال تغريه 
وإن كان النجس قليال أو كثريا جمتمعا من متنجس يسري أيضا فإنه يكون طهور 

ر نزحت فتطهريه إبضافة كثري مع زوال تغريه إن كان. وال جيب غسل جوانب بئ
مسألة أخرى إن كان يعين إن وجد، وهذا اجملتمع يكون جنس قليل او كثري إذا   للمشقة

كان متجمع من متنجس يسري على يسري على يسري فصار قلتني يقول هذا ال يطهر إال 
إبضافة عليه ال يصلح أن يزول تغريه بنفسه. يعين لو كانت البئر وقعت فيها جناسة وتغري 

ماء البئر فلما نزحنا ماء البئر فال جيب علينا غسل جوانب البئر ألن فيه ماء البئر نزحنا 
 مشقة.

حمل ما ذكر إن مل تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهري ما تنجس هبما  )تنبيه(   
أو  "،2" أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه "،1" إضافة ما يشق نزحه إليه: من املاء

على قول أكثر املتقدمني ومن اتبعهم على ما  "3" زوال تغري ما يشق نزحه بنفسه
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فنحن قلنا إذا كان املاء كثري وهو جنس متغري فنطهره إما إضافة أو نزح أو يزول  تقدم
بنفسه لكن بشرط أن يكون كثري حىت بعد النزح تغريه بنفسه كثري قلنا هذه القاعدة. بعد 

هذا املاء املتغري ببول آدمي فال ذلك تفسري الكثري والقليل حبسب نوع النجاسة فلو كان 
يطهر أوال ابإلضافة قال إبضافة طهور كثري نضيف إليه ما يشق نزحه. الصورة الثانية قال 
أو زوال النجاسة من الكثري بنفسه معناه البد أن يكون هذا الكثري املتغري يشق نزحه فزال 

أن هذا املاء املتغري ببول  تغريه بنفسه يعين يطهر. الصورة الثالثة هي أن ننزح منه معناه
اآلدمي البد أن يكون هو أصال يشق نزحه فنأخذ منه شيئا ويبقى بعد ذلك ما يشق 

نزحه ويزول تغريه فعند ذلك يطهر هذا معناه وقلنا أنه على قول املرداوي أنه أصال ال فرق 
ون أنه ال بني بول اآلدمي وغريه وكله شيء واحد وهذا قول املتقدمني والذي عليه املتأخر 

 تفريق.
شك يف  )أو(من الطاهرات  )وإن شك يف جناسة ماء أو غريه( :مسألة الشك: قال  

الذي علمه  )بىن على اليقني(أي طهارة شيء علمت جناسته قبل الشك )طهارته( 
عندما نقول شك يف النجاسة معناه أنه تيقن الطهارة مث شك يف طروء  قبل الشك

شك يف طهارته معناه أنه كان جنسا األصل عنده أنه جنس  النجاسة على هذا الطاهر قال
أي تيقن النجاسة لكن شك هل تطهر هل طهر هذا املاء أو هذا الطاهر قال شك يف 

طهارته يف طهارة شيء علمت جناسته قبل الشك بىن على اليقني واليقني هو ما قبل 
أو طهور لكنه شك  الشك الذي علمه قبل الشك يعين إذا كان متيقنا هذا املاء طاهر

هل وقعت فيه جناسة فهو اآلن جنس فال يلتفت إىل هذا الشك الطارئ ألنه شك 
واملقصود ابلشك هو استواء الطرفني خبالف الظن فالظن هو إدراك الطرف الراجح والوهم 

إدراك الطرف املرجوح معناه إذا استوت املعلومة وجودا وعدما أو نفيا وإثباات فهذا شك 
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% 50لشك يف جناسة املاء؟ يعين أصبح علمه بوقوع جناسة يف املاء يساوي وما معىن ا
%يستوي هذا وهذا ما عنده شيء يرجح يعين مل يغلب على ظنه 50وعدم وقوع جناسة 

وقوع جناسة أو يغلب على ظنه عدم وقوع جناسة فإن غلب على الظن الوقوع أو عدم 
 الوقوع فالغالب هذا يسمى الظن. 

ال آخر للشك يقول لو كان الذي سقط يف املاء عظم لكنه شك يف جناسة مث انتقل ملث  
العظم فهو مل يشك أن املاء وقع فيه شيء جنسه أو ال وإمنا تيقن أن هناك شيء وقع يف 

املاء إال أنه شك يف هذا الواقع هل هو جنس أم ال فهو متيقن أن عظم وقع يف املاء لكنه 
ولو مع سقوط  :األصل يف العظم الطهارة قال يشك هل هذا العظم طاهر أم هو جنس؟

أي جناسة العظم أو الروث وهل ميكن أن يكون الروث  عظم أو روث شك يف جناسته
طاهر؟ نعم لو كان مما يؤكل حلمه كروث غنم فلو وقع روث وهو شك هل هذا روث غنم 

م أم روث محار فروث الغنم طاهر أما روث احلمار فهو جنس وهو شك فاألصل هو عد
هذا هو التعليل وهلذا إذا كان هو  ألن األصل بقاؤه على ما كان عليه :النجاسة قال

يعلم طهارة املاء وشك هل وقع فيه جناسة فاألصل أنه طاهر فيبقى على ما كان عليه أو 
أنه يعلم أن هذا املاء جنس وبدا له شك هل طهر هذا املاء وأضيف إليه طهور كثري فزال 

ناك أصال تغري لكن شك هل وقع عليه طهور كثري فطهره فاألصل عدم التغري أو مل يكن ه
 النجاسة يف هذه احلالة.

إذاً إذا اجتمع األمران  2رقم  وعني السبب ،1رقم  وإن أخربه عدل بنجاسته :قال   
إذاً يلزمه أن يقبل خرب هذا  لزم قبول خربهأخربه عدل بنجاسة املاء وعني له السبب 

كون املخرب عدال والثاين أن يعني السبب فلو قال له العدل أن هذا املخرب بشرطني أن ي
املاء جنس فال يكفي البد أن يعني السبب أن هذا النجس فقال هذا ماء جنس ألنه وقع 

فيه بول جنس فهذا هو تعيني السبب. ونفهم من هذا لو كان املخرب ليس عدال رجل 
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ول اخلرب به أو أنه مل يعني السبب ملاذا معروف ابلكذب وقال هذا املاء جنس فال يلزمه قب
ألنه قد يقول له هذا املاء جنس ويكون هو عدل لكن ال يعرف األحكام وحكم بنجاسة 
املاء ألن بول شاة وقع يف املاء ويعتقد أن بول الشاة جنس فيكون هو عدل يف ذاته لكن 

 م. ليس عامل ابحلكم إذاً فإن مل يعني السبب ال يلزمه قبول هذا الكال
إن مل  )وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعماهلما(انتقل إىل مسألة أخرى يف االشتباه:   

هنا االشتباه حصل بني الطهور والنجس فلو عندان إانءان  ميكن تطهري النجس ابلطهور
إانء طهور وإانء جنس وحصل االشتباه ما يدريك أيهما الطهور وأيهما النجس يقول حرم 

فإن كن تطهري النجس ابلطهور فكيف ميكن تطهري النجس ابلطهور؟ استعماهلما إن مل مي
أمكن أبن كان هذا الطهور قلتني فأكثر وكان عنده إانء يسعهما وجب خلطهما 

إذاً ميكن تطهري النجس ابلطهور كأن يكون اإلانء هذا الذي اشتبه فيه أكثر  واستعماهلما
ميكن سيلزمه. فقد مر معنا كيف  من قلتني فلو خلطهما ألصبح طهورا بيقني فعند ذلك

نطهر املاء النجس وقلنا ابإلضافة أو ابلنزح أو بزوال التغري ويف كل واحدة هلا شروط 
والشرط املشرتك هو أن يكون قلتني فأكثر. يقول حرم استعماهلما إذا مل يستطيع تطهري 

أي مل ينظر  يعين ال جيتهد وينظر أي مل يتحر )ومل يتحر( :النجس ابلطهور ملاذا؟ قال
ملاذا؟ ألنه احتمال أن خيطئ يف ظنه  أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله

يعين لو كان يعلم أنه هناك  ولو زاد عدد الطهور :فيصيب النجس فيتوضأ ابلنجس قال
ثالثة آنية ماءها طهور وإانء ماءه جنس هذا هو معناه فعند ذلك مل يستطيع تطهري بعضها 

ويعدل إىل التيمم إن مل جيد يلجأ إىل ترك االستعمال وترك التحري ببعض وعند ذلك 
ما وجد إال هذا املاء املشتبه فيه طهور أو جنس يرتكه إذا مل يستطع تطهري النجس  غريمها

 ابلطهور ويلجأ إىل التيمم.
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حنن  )وال يشرتط للتيمم إراقتهما وال خلطهما( :قال ،اآلن سيتكلم على أحكام التيمم  
إذا اشتبه الطهور ابلنجس ومل يستطع تطهري أحدمها ابألخر يلجأ إىل التيمم ولو تيمم قلنا 

هنا سيقع يف مشكلة وما هي  املشكلة؟ لو تيمم يف هذه احلالة وعنده إانء جنس وإانء 
طهور وال يعلم أيهما الطهور فإنه يكون يف هذه احلالة صدق عليه وصدق يف حقه أنه 

كم أنه ال يصح التيمم مع وجود املاء الطهور فهذا جعل بعض تيمم مع وجود الطهور واحل
أهل العلم يقول إذاً ال يتيمم حىت يريقها ليكون تيممه مع عدم وجود ماء وهل هذا 

ألنه غري قادر على استعمال الطهور  :صحيح؟ املصنف يقول ال حنتاج إىل هذا قال
ول هذه املسألة مثل تلك املسألة يق أشبه ما لو كان املاء يف بئر ال ميكنه الوصول إليه

يعين لو أنه كان عنده بئر وكان فيه ماء طهور يقينا وما عنده حبل وما عنده دلو فتيمم 
وصلى تصح صالته ألنه غري قادر على استعمال املاء ليس ألنه ال جيد املاء وإمنا هو 

ن ال يعرفه واجد ولكن غري قادر على استعمال املاء وكذلك لو كان هناك ماء طهور لك
اشتبه املاء  وكذا لو اشتبه مباح مبحرم فيتيمم إن مل جيد غريمهاعلى سبيل التعيني فيتيمم 

املباح ابحملرم يعين كالمها طهور أحدمها مباح والثاين حمرم مغصوب مثال فاشتبه ال يعلم أين 
ن مل جيد املباح من املغصوب أين ماءه هو وماء غريه فماذا يفعل؟ قال يلجأ إىل التيمم إ

ويلزم من علم النجس إعالم من أراد غريمها لكن ال يستعمل املاء احملرم يف رفع احلدث. 
 من ابب النصيحة وجيب عليه ذلك.  أن يستعمله

هذه مسألة أخرى ختتلف تلك طهور بنجس هنا طهور  )بطاهر(طهور  )وإن اشتبه(  
ننا خنلطهم فيصبح عندان طهور يعين لو حىت استطعنا أ أمكن جعله طهوراً به أم البطاهر 

أو مل نستطع سواء استطعنا ذلك أو مل نستطع ذلك فاحلكم واحد، ما هو احلكم يف حال 
ألنه اآلن  ولو مع طهور بيقني)توضأ منهما وضوءاً واحداً(  اشتباه الطاهر ابلطهور؟

)من هذا غرفة ومن هذا عندما يتوضأ من اإلانءين فإنه سيكون توضأ بطهور بيقني 
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إذاً طريقتها أن يتوضأ من اإلانءين الطاهر والطهور املشتبهني هؤالء يتوضأ منهما  غرفة(
وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة إذاً سيغرتف غرفة من األول للوجه وغرفة اثنية 

للوجه من الثاين وكذلك لليدين إذاً سيتوضأ من األول ومن الثاين هنا سنقول أن توضأ 
عين لو كان األول طهور ارتفع حدثه ابألول وإذا كان الثاين طهور ارتفع بطهور يقينا ي

)وصلى صالة ويعم بكل واحدة من الغرفتني احملل حدثه ابلثاين خبالف النجس. 
ملاذا يعم؟ ألنه قد يكون هذه الغرفة هي الطهور ويصلي يف هذه احلالة صالة  واحدة(

 واحدة فال حيتاج يصلي صالتني. 
غين والشرح بغري خالف نعلمه فإن احتاج أحدمها للشرب حترى وتوضأ قال يف امل   

إذاً هو اآلن ما يستطيع أن يتوضأ من هذا غرفة ومن  ابلطهور وتيمم ليحصل له اليقني
هذا غرفة ويثين كال املاءين ألنه يريد أن يبقي ماء للشرب فهنا يقال له اجتهد وحترى 

طهور فيقال له تيمم ألنه توضأ ابلطهور وتوضأ فقد يصيب ابجتهاده طاهر وليس ال
نه ال يعرف اليقني. ننتقل اآلن إىل مسألة اشتباه الثياب: لو حبسب اجتهاده وليس يقينا أل

اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. إذاً مرت معنا اآلن ثالثة صور الصورة األوىل اشتباه الطهور 
اآلن االشتباه يف الثياب الطاهرة ابلنجس والثانية الطهور ابلطاهر وخيتلف احلكم والثالثة 

 ابلنجسة ألن الطهور هو الذي يطهر غريه أما الثياب ال فهي طاهرة.
اشتبهت ثياب مباحة  )أو(يعلم عددها )جنسة(  ثياب (ـ)وإن اشتبهت ثياب طاهرة ب  
لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة هلا نفس احلكم لو  يعلم عددها )حمرمة(ثياب  (ـ)ب

حرمة وهي ليست هلا عالقة ابلنجاسة فلنصور هذه املسألة األوىل اشتبهت مباحة مب
اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعلم عددها يعين عنده أربعة ثياب هو يعلم أن ثوبني منهما 

جنسان لكن ال يستطيع أن يعني النجس منها كلها األربعة. الصورة الثانية عنده أربعة 
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غصوبة لكنه ال مييز أي الثياب له أو أين الثوابن ثياب طاهرة ثوابن منها له وثوابن منها م
)صلى يف كل  :اللذان له والثوابن املغصوابن وهذه ليس فيها جناسة. فماذا يفعل؟ قال

ينوي هبا  من الثياب واحملرمة منها ينوي هبا الفرض احتياطاً  ثوب صالة بعدد النجس(
املثال الذي ذكرانه ثالث يف كل صالة إذاً سيصلي بعدد النجس وسيزيد صالة يعين يف 

فعلى أسوا التقديرات لو أنه وقع على الثياب النجسة معناه سيصلي ابلثوب األول وهو 
جنس فالصالة ابطلة ويف الثاين هو جنس الصالة ابطلة قطعا الثالثة صحيحة هذا على 

أسوأ التقديرات أما على أحسن التقديرات ستكون صالاتن له صحيحة قال ينوي هبذه 
يعين شخص متيقن أن البارحة ترك  كمن نسي صالة من يوموات الفرض احتياطا الصل

إحدى الصلوات اخلمس لكن مل حيددها يعين ال يتذكر أي الصلوات اخلمس فيقضي ماذا 
حىت يكون قضى بيقني؟ يلزمه أن يقضي مخس صلوات حىت يكون قضى الصالة الفائتة 

إذاً زايدة الصالة على عدد النجس  بيقنيليؤدي فرضه )صالة( على العدد )وزاد( بيقني 
فإن مل يعلم عدد النجسة أو احملرمة لزمه أن يصلي يف كل ثوب  فهذا يكون بيقني. 

معناه احتمال يف مثل هذه الصورة  صالة حىت يتيقن أنه صلى يف ثوب طاهر ولو كثرت
م النجس لو كان يعلم أن هذه الثياب بعضها جنس وبعضها طاهر ال يدري كم الطاهر وك

معناه أنه يلزمه أن يصلي أربعة مرات فيكون صلى صالة صحيحة بيقني وطبعا هذا الذي 
يقوله املصنف هو األحوط وإن كان بعض أهل العلم جيتهد ويعمل ابجتهاد ولكن ما 

عنده أنه سيجتهد اآلن وسيصلي مثال فلو اجتهد وصلى هل سيكون يعين برء يقينا أم يف 
اءة اليقينية ألنكم ستسمعوا قوال آخر يف مثل هذه املسألة فال حنتاج مثل كالم املصنف الرب 

أن نصلي أربعة صلوات وال غري ذلك لكن ال شك أن ما قاله املصنف هو األحوط. 
وعندما أقول هو األحوط أقصد يف حال عدم ترجح شيء على شيء أنه عندما يقول 

اجتهد فلم يظهر له شيء فما املصنف ال يتحرى أي ال جيتهد أصال لكن لو قلنا مثال 
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قاله املصنف هو األحوط. فاملصنف يرى أنه ال حيتاج إىل اجتهاده إمنا يفعل هذا فيكون 
 قد صلى صالة صحيحة يقينا.

ففي الصورة اليت مضت أربعة  وال تصح يف ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا :قال  
د وعنده ثوب خامس طهور أو ثياب متأكد أن هناك ثوبني جنسني وال يعلمهما ابلتحدي

طاهر يقينا متيقن منه إذاً يف هذه احلالة فال يصح أن نقول له صلي صالتني بعدد النجس 
وزد صالة حىت تصلي صالة يقينية وتنوي فيها الفرض احتياطا وعندك ثوب طاهر هنا 

 املاء تلجأ للثوب الطاهر وتصلي صالة وتنوي هبا الفرض يقينا. اآلن انتقل من االشتباه يف
وذكر فيه صورتني مث إىل الثياب هذه الصورة الثالثة مث إىل األمكنة إذا اشتبهت األمكنة 

يعين هو يف مكان  وكذا حكم أمكنة ضيقة :قال ،فلو حصل االشتباه يف أمكنة ضيقة
ضيق اشتبه عنده أن يف أحد هذه األركان جناسة فعند ذلك قال ال يتحرى يعين نفس 

إذاً وكذا حكم أمكنة ضيقة ما مضى  واسعة حيث شاء بال حتر ويصلي يفحكم األول 
أنه ال يتحر ويصلي بعدد األمكنة النجسة ويزيد مكان يعين لو كان املكان ضيق ليس فيه 
إال مكان ألربعة مصلني فقط يعين لو تصوران أن املكان مرت يف ثالثة أمتار وهو متأكد أن 

ب اجلدار معناه أهنا إما يف املكان األول أو هناك جناسة وقعت يف هذا املكان وكانت قر 
الثاين أو الثالث أو الرابع ال خترج عنهم واملصلي حيتاج نصف مرت يف مرت ونصف وتيقن 

بوقوع جناسة يف أحد هذه األمكنة فلو كان متيقن أنه أحد هذه األركان ركن واحد جنس 
ان متأكد أن النجاسة فصلى يف ركنني صالتني إذاً صلى يف مكان طاهر يقينا. إذا ك

وقعت يف ركنني معناه أنه سيصلي يف ثالث مواضع ليصلي صالة صحيحة يف مكان 
حيث شاء بال  طاهر يقينا. لو كان االشتباه يف مكان واسع قال يصلي يف واسعة 

حتر ألن هذه مشقة يعين متيقن أن هذا املكان هذا املسجد وقعت جناسة يف مكان فيه 
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جاسة فكيف يتحر وكم يصلي صالة هنا إذا كان املكان واسع يصلي وال أعلم أين هي الن
 بال حتر.

 
 قال رمحه هللا تعاىل:  

 ابب اآلنية
 

هذا بيان املناسبة ملاذا ذكر اآلنية بعد  هي األوعية مجع إانء ملا ذكر املاء ذكر ظرفه  
رف الذي يوضع املاء؟ ألنه ذكر أحكام املاء فبعد ذلك انتقل إىل حكم اآلنية اليت هي الظ

كاخلشب واجللود والصفر   )كل إانء طاهر( :فيه املاء فما هي أحكام اآلنية؟ قال
بال كراهة غري جلد  )يباح اختاذه واستعماله(كجوهر وزمرد   ()مثيناً كان   )ولو(واحلديد 

إذاً القاعدة يف اآلنية أن كل إانء طاهر ولو كان مثينا فحكمه أنه  آدمي وعظمه فيحرم
" إال ما يستثىن مثل آنية الذهب والفضة فإهنا 2"، ويباح استعماله "1ذه "يباح اختا

مستثناة مع أهنا آنية طاهرة وما الفرق بني االختاذ واالستعمال ؟ الفرق بينهم أن االختاذ 
هو االقتناء واستعماله يعين استعماله وفسر املاء بعد اجلهد ابملاء قال كأننا واملاء من حولنا 

م ماء. فاالستعمال يفسره ابملثال كأن جيعله إانء أو إبريق أو آنية شاي قوم جلوس حوهل
أو كذا. قال يباح اختاذه واستعماله نفهم من هذا أنه ما استثين مثل آنية الذهب والفضة 

ال جيوز اختاذها وال استعماهلا فال جيوز استعماهلا عرفنا للنصوص الواردة أما ال جيوز 
قاعدة ذكران يف هذا الباب وهي كل ما حرم استعماله مطلقا حرم  اختاذها ملاذا؟ ألنه فيه

اختاذه، ومطلقا أي حرم استعماله على اجلميع، مبعىن كل ما حرم استعماله وليس له وجه 
استعمال صحيح حيرم اقتناؤه مثال عندما نقول على سبيل املثال آالت اللهو فهذا ليس له 

يهديه  أنخامت ذهب؟ نعم مثل أن يريد مثال  استعمال مباح. هل جيوز للرجل أن يقتين
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لزوجته أو يريده للبيع إذاً ما كان حيرم مطلقا استعماله حيرم اختاذه أما إذا كان له وجه 
بال كراهة غري جلد آدمي وعظمه  )يباح اختاذه واستعماله(استعمال صحيح فال حرج. 

ا من املستثىن ومع ذلك لو قلنا جلد اآلدمي فطاهر وعظم اآلدمي طاهر إذاً هذ فيحرم
أو  هبما( )إال آنية ذهب وفضه ومضبباً هو حمرم ملاذا؟ حلرمة اآلدمي وليس ألنه جنس. 

الضبة هي مثل اللحام اليوم يعين قطعة توضع على حمل الكسر يف  أبحدمها غري ما أييت
 ملموهوكذا ا :هناك استثناء من هذا يعين حىت املستثىن دخله االستثناء قال وأيضااإلانء 

املموه هو اإلانء الذي ليس من الذهب وال من فضة فإذا أذيبت الفضة ووضع اإلانء فيه 
وهو أن جيعل الذهب مثل الورق  واملطليفاكتسب ذهبا أو فضة فهذا يقال له املموه، 

يعين جيعلون يف اإلانء حفر ميلئوهنا ابلذهب أو ابلفضة،  واملطعم :ويلصق ابإلانء، قال
جيعلون يف اإلانء خطوط مث توضع فيها خيوط من ذهب أو فضة  حدمهاواملكفت أب :قال

ملا فيه من السرف واخليالء وكسر  )فإنه ُيرم اختاذها(أبي طريقة من طرق اإلضافة. 
وغريمها كالغسل  )ولو على أنثى(يف أكل وشرب وغريمها  )واستعماهلما(قلوب الفقراء 

الفضة يباح للنساء للتحلي هبا فقط لكن ال والوضوء قال ولو على أنثى إذاً هذا الذهب و 
يباح لالستعمال يعين املرأة يباح وجيوز هلا أن تلبس الذهب والفضة كحلي لكن ليس هلا 

الدليل  لعموم األخبار وعدم املخصص :أن تستعمله كإانء تشرب فيه أو أتكل فيه. قال
أي أن هذه عموم األخبار اليت تنهى عن استعمال الذهب والفضة وعدم املخصص 

وإمنا أبيح التحلي للنساء األخبار عامة ومل يرد ما خيصص ويستثين املرأة من هذا التحرمي. 
يعين وكذا اكتبوا عندها "حترم" اآلالت   حلاجتهن إىل التزين للزوج وكذا اآلالت كلها

كلها أي كل اآلالت اليت تكون من الذهب والفضة فإهنا حترم ألهنا ليست حلي وإمنا هي 
كالدواة والقلم واملسعط والقنديل واجملمرة واملدخنة حىت  :ستعمال مثل ماذا؟ قاللال
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الدواة هي حمل احلرب واملسعط الذي يوضع فيه السعوط أي إانء يوضع فيه  امليل وحنوه
دواء والقنديل هو املصباح واجملمرة املكان الذي يوضع فيه اجلمر واملدخنة املكان الذي 

 حىت امليل للعني.يوضع فيه البخور قال 
أي من اآلنية احملرمة وكذا الطهارة هبا وفيها وإليها وكذا  )وتصح الطهارة منها( :قال  

إذاً آنية الذهب والفضة تصح الطهارة منها يعين كأن تكون هي إانء فلو أن  آنية مغصوبة
وء اإلنسان توضأ من إانء ذهب أو فضة فهذا حرام ال جيوز لكنه ال يؤثر على صحة الوض
خبالف املاء املغصوب فلو توضأ مباء مغصوب فيؤثر هذا على الطهارة على املذهب ال 

تصح الطهارة ألنه رفع احلدث رفع مباذا؟ ابملاء أم ابإلانء؟ ابملاء واملاء حمرم فال يرتفع 
احلدث بينما من وضع ماء مباح يف إانء حمرم يعين إانء مغصوب أو إانء ذهب وتوضأ 

هو املاء واملاء مباح واإلانء حمرم يقول هي حمرمة لكن مع هذا تصح فالذي رفع احلدث 
الطهارة من هذه اآلنية يقول وكذا هبا يعين يصح أن يغرتف هبا اكتبوا عند قوله وكذا 

الطهارة هبا "أي غرفا" وفيها يعين مثال عنده إانء كبري يدخل فيه ويغتسل وإليها اكتبوا 
الذهب والفضة حتته فيتوضأ ويصب عليها فاستعماهلا عندها "أي مصبا" يعين جيعل آنية 

يكون إليها يعين يصب املاء فيها يتوضأ فيتقاطر املاء منه عليها يعين جيعل اإلانء حتته مثال 
ويتوضأ أو يغتسل فهذا يقال الطهارة أصبحت إليها وهبا يعين غرفا قال وكذا آنية مغصوبة 

 يعين نفس احلكم فتحرم ولكن تصح الطهارة.
"، يسرية 1ضبة " )حلاجة(ال ذهب )من فضة( ال كبرية  عرفاً  )إال ضبة يسرية( :قال  
" يعين ال لزينة فإذاً آنية الذهب والفضة عندان صورة 4"، حلاجة "3"، من فضة "2"

مستثناة وهي اليت جتمع أربعة شروط تكون ضبة يعين من أجل حلم إانء مثال يسرية أي 
ف وأن تكون من فضة وليس من ذهب لكن لو ضبب إانءه ليست كبرية وهذه مردها العر 

من ذهب فال يصح مث قال حلاجة يعين هذه الفضة اليت وضعها يف اإلانء وضعها حلاجة 
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إصالح اإلانء وليس لزينة فإذا توفرت هذه الشروط األربعة فاإلانء جيوز إذاً خيرج هذا عن 
من مسائل املعااية آنية الذهب  آنية الذهب والفضة احملرمة، فلو قلنا سؤال يصري هذه

والفضة حترم وكذلك اآلنية اليت فيها ذهب أو فضة يعين بعضها ذهب أو فضة لكن هناك 
 :إانء فيه فضة وجيوز فما هو؟ هو هذا ضبة يسرية من فضة حلاجة فما هذه احلاجة ؟ قال

ملا  :قالفما هو دليل هذه املسالة؟  ،وهي أن يتعلق هبا غرض غري الزينة فال أبس هبا
انكسر فاختذ مكان الشعب  "أن قدح النيب  :رضي هللا عنهروى البخاري عن أنس 

وعلم منه أن  :قال ،الشعب يعين الصدع. اآلن سيفرع على ما مضى سلسلة من فضة"
وكذا املضبب بفضة لغري حاجه أو "، 1ضع عند ذهب " اً املضبب بذهب حرام مطلق
" يعين اآلن ميثل 3"، أو بضبة كبرية "2جة "لغري حا بضبة كبرية عرفا ولو حلاجة

"من شرب يف إانء ذهب أو  :حلديث ابن عمر :قال ،الختالل الشروط املذكورة سابقا
هذا  .فضه أو إانء فيه شيء من ذلك فإمنا جيرجر يف بطنه انر جهنم" رواه الدارقطين

ضة ودليل هو الدليل العام لكل ما مضى يعين حترمي الذهب والفضة وما فيه هب وف
 االستثناء حديث أنس.

حنن أجزان من آنية الذهب  )لغري حاجة(أي الضبة املباحة )وتكره مباشرهتا(  :قال  
والفضة إانء واحد وهو املضبب بضبة يسرية من فضة حلاجة فوضع الضبة اآلن على اإلانء 

 فيها فلما يستعمله املصنف يقول ال يستعمل مكان الفضة يعين ال يشرب من اجلهة اليت
الفضة وإمنا يشرب من أي جهة أخرى ليست فيها فضة فلو شرب من املكان الذي فيه 
فضة فاحلكم أنه يكره أما لو كانت هناك حاجة ملباشرهتا فال كراهة، كيف تكون احلاجة 

للمباشرة؟ يعين مثال الضبة موجودة يف املوضع الذي يشرب منه يعين اإلانء له مثل املرزاب 
ان الفضة ال يتدفق املاء ال ينصب وينسكب فاحتاج أن يشرب من فلو شرب من مك
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هذا هو سبب الكراهة هذا  ألن فيها استعماال للفضةتكره  :مكان الضبة فال كراهة. قال
 .أو حنو ذلك مل يكرهأي تصبب املاء  فإن احتاج إىل مباشرهتا كتدفق املاء ،هو التعليل

 
)ولو مل إن مل تعلم جناستها  )وتباح آنية الكفار( قال رمحه هللا تعاىل وغفر له ولشيخنا:  

 .توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه صلى هللا عليه وسلمكاجملوس ألنه حتل ذابئحهم(  
خالصة هذا الكالم أن آنية الكفار األصل فيها أهنا مثل آنية املسلمني ألنه قال تباح آنية 

حلكم تباح ما مل تعلم جناستها مث قال ولو الكفار إن مل تعلم جناستها وآنية املسلمني نفس ا
مل حتل ذابئحهم يعين لو كان هؤالء الكفار ال حتل ذابئحهم مثل اجملوس فإن آنيتهم 

توضأ من مزادة  صلى هللا عليه وسلماألصل فيها الطهارة مث استدل هلذه املسألة بقوله ألنه 
ية ابملعىن واحلديث فيه أن مشركة وهذا احلديث الذي ذكره املصنف وهذه الرواية هي روا

شرب هو وأصحابه من مزادة مشركة وليس توضأ وإمنا شرب  صلى هللا عليه وسلمالنيب 
من مزادة مشركة وأعطى الذي أصابته اجلنابة إانء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك إذاً 

ه أعطى وأصحابه شربوا من مزادة مشركة وفيه أن صلى هللا عليه وسلماحلديث فيه أن النيب 
رجل عليه جنابة ليغتسل لريفع اجلنابة هبذا املاء فالشاهد اغتسال اجلنب أيضا من ماء 

 املزادة هذه.
هذا األمر الثاين إذاً ثياب الكفار وآنيتهم مثل  أي ثياب الكفار )ثياهبم(تباح  )و( :قال  

ا فيها النجاسة ثياب وآنية املسلمني من حيث أن األصل فيها الطهارة وال حترم إال إذا تيقن
فاإلنسان قد يلبس ثياب  )إن جهل حاهلا(ولو وليت عوراهتم كالسراويل أو علمناها. 

داخلية أو خارجية قال ولو وليت هذه الثياب عوراهتم كالسراويل أيضا يقول هي طاهرة 
فاألصل فيها الطهارة إال إذا تيقنا جناستها قال املصنف إن جهل حاهلا أما إذا علمنا 

احلكم حبسب نوع احلال فإذا علمنا طهارهتا فمن ابب أوىل طاهرة وإن علمنا حاهلا ف
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جناستها فهي جنسة واملسألة ليست مفرتضة عند علم احلال أي ليست املسألة ما حكم 
آنية الكفار الطاهرة اليت نعلم طهارهتا أو اليت نعلم جناستها فاملسألة ما حكمها يف األصل 

ما الدليل على هذه املسألة  ومل تعلم جناستهاوجهلنا حاهلا  ما احلكم إذا مل نعلم حاهلا
فاملصنف استدل مباذا هلذا؟ يعين ذكر تعليال هلذا فالفقهاء عندما يدللون إما ابلنص وإما 

ألن األصل الطهارة فال  :ابلتعليل وهذا التعليل مبين على أصل آخر على نص فقال
 أي ال تزول الطهارة.  تزول ابلشك

صبغوه يعين وضعوا فيه صبغ وألوان. وكذا أي نفس  وكذا ما صبغوه أو نسجوه :مث قال  
احلكم يباح ما صبغوه أو نسجوه إذا جهلنا حاله لكن لو علمنا أهنم صبغوه بشيء جنس 

أو بدهن خنزير مثال يعين بشيء فيه دهن خنزير أو نسجوه خبيوط فيها جناسة أو متنجسة 
 هذا شيء اثين.

اآلن  ،هذه املسألة الثالثة آنية من البس النجاسة كثريا كمدمين اخلمرو  :الثالثة: قال  
وآنية من -3وثياهبم، -2آنية الكفار، -1تباح  :الحظوا لو رجعنا للوراء املصنف قال

البس النجاسة كثريا مثل مدمن اخلمر وهذه مسألة أخرى غري ما سبق ألن هذا مدمن 
 العافية والسالمة يدمن اخلمر فيالبس اخلمر ميكن أن يكون مسلم ومع ذلك نسأل هللا

النجاسة كثريا فحكم آنيته مثل آنية الكفار األصل فيها الطهارة إال إذا علمنا النجاسة. 
، وبدن الكافر طاهر :قال -5يعين ثياب من البس النجاسة كثريا.  وثياهبم :قال -4
 . وكذا طعامه وماؤه -6
سيذكر ثالث تكره الصالة يف ثياهبم من املصنف  لكن تكره الصالة يف ثياب :قال  

مثل النفساء وهذا خروج من اخلالف  وحنوهم، املرضع واحلائض والصيب :هم؟ قال
يكرهون الصالة يف ثياب املرضع وثياب احلائض وثياب الصيب مراعاة للخالف ألن 
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بعضهم مينع ذلك ومن ابب االحتياط. انتهى اآلن وسينتقل إىل مسألة جديدة وهي دابغ 
اجللود فهل دابغ جلود امليتة يطهرها أم ال؟ املذهب أهنا ال تطهر لكن هلا حكم خاص ما 
هو؟ يباح استعماهلا يف ايبس من حيوان طاهر يف احلياة وهذا بعد الدبغ أما قبل الدبغ ال 

فبعد الدبغ جيوز استعماله يف اليابسات بشرط أن يكون من حيوان طاهر يف احلياة مثل 
 مثال جلد محار وال جلد كلب وال جلد خنزير وال جلد أسد. الشاة ال يكون 

روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصني )وال يطهر جلد ميتة بدابغ(  :قال  
يعين هي املسألة خالفية عموما روي عن هؤالء أهنم قالوا ال يطهر جلد  رضي هللا عنهم

إيهاب دبغ فقد طهر" وغري هذا امليتة ابلدابغ مع أن عندان نصوص صرحية يف أنه "أميا 
أحاديث كثرية لكن اإلمام أمحد يرى أن كل األحاديث الواردة يف هذا منسوخة ويرى أن 

أن  صلى هللا عليه وسلمهذه منسوخة حبديث عبد هللا بن عكيم: "أاتان كتاب رسول هللا 
ذا ال تنتفعوا من امليتة إبيهاب وال عصب" وجاء يف بعض رواايت هذا احلديث أن ه

مبدة وجيزة شهرين أو أربعني يوم أو  صلى هللا عليه وسلمالكتاب جاءهم قبل وفاة النيب 
صلى هللا عليه حنو ذلك فإذا كان هذا احلديث وهو حديث عبد هللا بن عكيم قاله النيب 

يف آخر حياته إذاً فهو ينسخ ما قبل ذلك. وإن كان ما عندان نصوص تبني ما قبل  وسلم
ن عندان نص أنه قبل الوفاة بشهرين أو حنو ذلك فهذا جعل اإلمام ذلك مىت كانت لك

أمحد يرى أن أحاديث تطهري اجللود ابلدابغ منسوخة حبديث عبد هللا بن عكيم وأما 
مجهور العلماء فال يرون ذلك ويردون حديث عبد هللا بن عكيم بطريقتني: بعضهم 

وم به حجة وأن فيه يضعف احلديث من أصله وال يثبته ويقول هو ضعيف ال تق
اضطراب، وبعضهم يثبته لكن يوجهه مبا ال يتعارض مع سبق واألصل عندان القاعدة أنه 
إذا حصل تعارض بني األحاديث الصحيحة أول أمر نلجأ إليه إذا كانت كلها صحيحة 

واثبتة فأول ما يلجأ إليه هو اجلمع فإن تعذر اجلمع فيلجأ إىل النسخ وذلك مبعرفة التاريخ 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

89 

 
 

تعذر النسخ فالرتجيح بينها وهذا الذي ينتج عنه الشاذ واحملفوظ فإن تعذر الرتجيح  فإن
فالتوقف فبعضهم يرى انه ال تنتفع من امليتة إبيهاب وال عصب وأصال اإليهاب يف لغة 

العرب بعضهم يقول املراد ابإليهاب اجللد قبل الدبغ ومنهم من يقول هو اجللد مطلقا 
الدبغ هبذا التفسري ال تنتفعوا من امليتة إبيهاب يعين قبل الدبغ فال  فعلى قول انه اجللد قبل

يتعارض مع سبق لكن إذا فسر مبعىن أنه اجللد مطلقا فيحصل هذا التعارض لكن ميكن 
يوجه أن املراد به قبل الدبغ وبناءا عليه اكتبوا بعد قوله وال يطهر جلد ميتة بدابغ "وعنه 

يعين يطهر جلد امليتة إذا كانت هذه امليتة طاهرة يف حياهتا  يطهر ما كان طاهرا يف احلياة"
أما إذا كانت امليتة أصال جنسة يف حياهتا فال يطهر جلدها إذا دبغ بعد املوت معناه جلد 

 شاة جلد بقرة جلد مجل.
يعين لو جئنا حبمار وذكينا هذا  وكذا ال يطهر جلد غري مأكول بذكاة كلحمه :قال  

ر وذكينا هذه اهلرة فهل يصري حلمها طاهر؟ يقول ال حلمها وال جلدها، احلمار أو جئنا هب
)ويباح  :نقول هذا ألن الذكاة ال تنفع إال مأكول اللحم. إذاً هو ال يطهر لكن قال

بطاهر منشف للخبث قال يف الرعاية  )بعد الدبغ(أي استعمال اجللد  استعماله(
يعين أن يدبغ بشيء طاهر  1ضع رقم  بعد الدبغ والبد فيه من زوال الرائحة اخلبيثة

منشف للخبث قال يف الرعاية البن محدان: والبد فيه يعين الدبغ من زوال الرائحة اخلبيثة 
يضعون مادة على جلد الشاة أو كذا فيزيل منها الرطوبة فال يعفن هذا اجللد قال "فالبد 

 من زوال الرائحة اخلبيثة" انتهى. 
معناه املصران  وجعل املصران والكرش وتراً دابغ :ة: قالاآلن سيبدأ يف مسألة جديد  

من الشاة مثال والكرش من الشاة يقول جعلها وتر يعين كالوتر هذا هو دابغها وهذا هو 
وال حيصل أي الدبغ فلو عرضناه  وال ُيصل بتشميس وال ترتيب :املعتاد فيه. قال
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وال  :متعلقة ابلدابغ قال للشمس ليس بدابغ أو وضعنا فيه الرتاب. هذه كلها أحكام
معناه دابغ اجللود ال  يفتقر إىل فعل آدمي فلو وقع يف مدبغة فاندبغ جاز استعماله

ال مائع ولو  ،)يف ايبس( -2بعد الدبغ، -1حيتاج إىل نية وإىل فاعل. إذاً يباح استعماله 
يف  حيوان طاهر-3 )من حيوان طاهر يف احلياة(وسع قلتني من املاء إذا كان اجللد 

احلياة. إذاً نستعمله يف اليابسات ال يف املائعات ولو وسع قلتني من املاء يعين لو جئنا 
جبلد دبغناه فصار يسع قلتني أو ثالث قالل فال يستعمل يف اليابسات بشرط أن يكون 

اجللد من حيوان طاهر يف احلياة. إذاً مىت جيوز استعمال هذا اجللد النجس الذي ال يطهر 
محد ؟ بعد الدبغ يف ايبس وأن يكون من حيوان طاهر يف حياته. ما هو على مذهب أ

مأكوال كان   :احليوان الطاهر يف احلياة؟ فهو ابملناسبة قد يكون مأكول أو غري مأكول قال
إذاً احليوان الطاهر يف احلياة اثنان األول املأكول فكل حيوان يؤكل  كالشاة أو ال كاهلرة

 غري املأكول إذا كان يف حجم اهلرة فما دون فهذا طاهر يف فهو طاهر يف احلياة والثاين
احلياة مثل الفأر وغريه فيقول البد أن يكون هذا احليوان الذي ندبغه ونستعمله يف 

اليابسات يكون طاهر يف احلياة مأكول أو غري مأكول لكنه يف حجم اهلرة فما دون 
ليكم والطوافات، قالوا هذا نص حلديث أيب قتادة أهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني ع

 يف اهلرة ويشمل ما هو دوهنا.
أما جلود السباع كالذئب وحنوه مما خلقته أكرب من اهلر وال يؤكل فال يباح  :قال  

ألن هذه ال تنطبق عليها فالسباع كالذئب وغريه غري مأكولة وأكرب من اهلرة إذاً هي  دبغه
هذه أربع  الدبغ وال بعده وال يصح بيعهوال استعماله قبل ليست بطاهرة يف احلياة 

أحكام نص عليها: ال يباح دبغه، وال يباح استعماله قبل الدبغ، وال بعد الدبغ، وال يصح 
 بيعه. 
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لعدم تعدي  ويباح استعمال منخل من شعر جنس يف ايبس :اآلن مسألة جديدة قال  
فال تتعدى وطبعا  النجاسة ألن النجاسة ال تتعدى ابستعمال املنخل النجس يف ايبس

نصينا قبل ذلك وقلنا النجاسة ال تتعدى إال ابلرطوبة فلو مسك اإلنسان شيئا جنسا جافا 
 فال تصبح يده جنسة ولو التصق ثوبه بشيء جنس جاف ال تنتقل بل تنتقل ابلرطوبة. 

كقرهنا   )وكل أجزائها(أي لنب امليتة  )ولبنها( :اآلن سيتكلم عن امليتة وأحكامها: قال  
اإلنفحة شيء يستخرج من بطن  )جنسة(وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدهتا 

فال يصح احلمل واحلمل املقصود به الصغري من هبيمة األنعام. قال وجلدهتا كلها جنسة 
ابختصار امليتة جنسة كلها إال يف أشياء من امليتة ال تنجس واألدق أن نقول التايل:  بيعها

  )غري شعر وحنوه( :ياة كلها جنسة إال ما سنذكره، ما هي؟ قالامليتة الطاهرة يف احل
"، 3"، ووبر "2"، وحنوه كصوف "1شعر " كصوف ووبر وريش من طاهر يف احلياة

" واملقصود هو أن هذه األربعة أشياء من امليتة ال أتخذ حكم امليتة وإمنا أتخذ 4وريش "
نفصل يعين كأهنا ما ماتت ابقية حكم هذا احليوان قبل املوت، فهذه يقولون هلا حكم م

على احلياة فلو كان هذا الشعر أو الصوف أو الوبر أو الريش من حيوان جنس يف احلياة 
فهي بعد املمات جنسة ولو كانت من حيوان طاهر يف احلياة فهي بعد املوت طاهرة فهي 

ل وليس هلا ال تتبع امليتة ال تنتقل معها وإمنا تبقى على أصلها ويقال هلا حكم املنفص
يعين  فال ينجس مبوت فيجوز استعماله :حكم املتصل. قال من طاهر يف احلياة مث قال

هذه األشياء ال تنجس ابملوت إذا كانت من طاهر يف احلياة فيجوز استعماله ويستدلون 
قال من أصوافها  ومن أصوافها وأوابرها وأشعارها أاثاث ومتاعا إىل حني :لذلك بقوله
لقا ومل يقل ابلذكاة أم بغري الذكاة. بقي الريش ألن اآلية ذكرت األصواف وأوابرها مط

وال ينجس ابطن بيضة  :والوبر والشعر والريش مقياسا على ما ذكر يف اآلية. مث قال
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يعين اآلن لو ماتت الدجاجة فأخرجنا من بطنها  مأكول صلب قشرها مبوت الطائر
قشرها فما بداخلها ال ينجس أما إذا مل  بيضة فما حكم ما داخل هذه البيضة؟ إذا صلب

يصلب قشرها الساعة ستتكون إذاً جنسة فتتبعها أما إذا صلب أصبحت شيء آخر ومل 
 تالمس النجاسة.

طهارة )حي فهو كميتته(  حيوان)وما أبني من(  :انتقل اآلن إىل مسألة جديدة قال  
ألن ميتة السمك طاهرة،  فما قطع من السمك طاهرأبني أي قطع. وبناءا عليه  وجناسة

ألن لو ماتت الشاة حتف أنفها  وما قطع من هبيمة األنعام وحنوها مع بقاء حياهتا جنس
فهي جنسة ولو ماتت البقرة حتف أنفها فهي جنسة فلو قطعنا من البقرة أو من الشاة أو 

هي  من اجلمل سنامه يف حال حياته ومل نذكيه فهذا املقطوع حكم ميتة املقطوع منه فإذاً 
 غري مسك :جنسة وهذا الكالم يستثىن منه أشياء وهو ما قطع من هبيمة األنعام قال

قولوا أنتم إن شاء  إن شاء هللا تعاىل .وأتيت يف الصيد"، 3" والطريدة"، 2" وفأرته"، 1"
هللا ألن املصنف مل يقل إن شاء هللا ونسيها يف الصيد ومل يذكرها. قال غري مسك املسك 

املنامة فأنت منهم فإن املسك بعض دم الغزال فاملسك خيرج من سرة بعض قال فإن تذق 
أنواع الغزال وهو غزال املسك خترج يف سرته كيس وهذا الكيس بداخله مسك والكيس 

هذا يسمى فأرة املسك والسائل الذي بداخله مسك فيأيت موسم هلا فتنفصل هذه الفارة 
هذا يسمى املسك وفأرته. فاآلن لو نظران ينفصل هذا الكيس عن هذا الغزال فما انفصل 

هذا املسك أو هذه الفأرة اليت انفصلت عن الغزالة أال يصدق عليها قاعدة ما أبني من 
حي فهو كميتته فهل حنكم بطهارة املسك أم بنجاسته وبطهارة الفأرة أم بنجاستها؟ 

ليس بقطع منها ألنه  املصنف قال مستثناة واستثناها ألنه اعتربها مبنزلة البيض والولد أي
لو قلنا هبذا فالبيض الذي خيرج من الدجاجة فهو ما أبني من حي والشاة ولدت ونتجت 

فهل هذا أبني من حي ؟ ال هذا غري فكذلك املسك والفارة غري ألن هذا مثل البيض 
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ومثل الولد الذي ينفصل من احليوان فال يدخل. والطريدة وهذه الثالثة والطريدة هي 
الذي يند ويهرب فيطارده الناس أو يطارده صاحبه فال يستطيع عليه فيقطع منه احليوان 

أوصال يضربه ويرميه ويقطع منه جزءا أو كذا فتنفصل بعض أجزائه وهو حي والقاعدة 
 هي أن ما أبني من حي فهو كميتته لكن هنا مستثناة للضرورة فقط.

 قال رمحه هللا تعاىل:  
 ابب االستنجاء

 
، تعريف من جنوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع األذى :تنجاء؟ قالما هو االس  

إزالة  واالستنجاء إزالة خارج من سبيل مباء أو إزالة حكمه حبجر أو حنوهاالستنجاء هو 
" إذاً االستنجاء إزالة اخلارج من السبيل يعين من القبل أو 2"، إزالة حكمه "1اخلارج "

من القبل أو الدبر ابحلجر أو حنو احلجر كالورق أو أي  الدبر ابملاء، أو إزالة حكم اخلارج
وهو استعمال احلجر يسمى استجمار واالستنجاء  ويسمى الثاين استجماراً شيء آخر. 

من اجلمار  ويسمى الثاين استجماراً يصدق على هذا وذاك، على املاء واالستجمار. 
 . وهي احلجارة الصغرية

 )يستحب عند دخول اخلالء( :ن املستحبات قالبدأ اآلن يف األحكام فهو سيعدد اآل  
رضي هللا حلديث عليّ  )قول بسم هللا(وحنوه وهو ابملد املوضع املعد لقضاء احلاجة 

"سرت ما بني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم هللا" رواه  :عنه
)أعوذ ابهلل  :قالاحلديث فيه مقال، مث  .ابن ماجه والرتمذي وقال ليس إسناده ابلقوي

إبسكان الباء قال القاضي عياض وهو أكثر رواايت الشيوخ وفسره  من اخلبث(
وفسره يعين إسكان الباء ابلشر إذاً أعوذ ابهلل من اخلبث ابلسكون يعين الشر،  .ابلشر
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 إذاً  الشياطني فكأنه استعاذ من الشر وأهله قال اخلطايب وهو بضم الباء )واخلبائث(
ث واخلُبث واختالف الضبط خيتلف معه املعىن فإذا ب  اخلبث ضبطان اخلِ عندان يف ضبط 

وهو مجع قلت اخلب ث يعين الشر واخلبائث أهل الشر وإذا قلت اخلُبث يقول اخلطايب 
واقتصر املصنف على ، خبيث واخلبائث مجع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكراهنم وإانثهم

وذ ابهلل من اخلبث واخلبائث مع أهنم يعين هذا الذكر الذي يقال: بسم هللا أع ذلك
حديثان منفصالن لكن مجع بينهما. هل هناك زايدة هل ميكن نزيد دعاء آخر بعضهم 

احملرر  واقتصر املصنف على ذلك تبعاً للمحرر :زاد على هذا لكن املصنف ما زاد قال
جلد البن مفلح ا والفروعللمجد ابن تيمية اجلد جد شيخ اإلسالم وهو عبد السالم، 

كان إذا   صلى هللا عليه وسلمحلديث أنس: "أن النيب والدليل على ما سبق  وغريمها
دخل اخلالء قال اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث" متفق عليه. وزاد يف 

عند كلمة اإلقناع  اإلقناع و املنتهى تبعاً للمقنع وغريه الرجس النجس الشيطان الرجيم
 هذا وهم من املصنف رمحه هللا قال وزاد يف اإلقناع أي اكتبوا ليس يف اإلقناع يعين

احلجاوي صاحب الزاد واملنتهى البن النجار واملقنع للموفق ابن قدامة. إذاً بعض احلنابلة 
حلديث أيب أمامة ال يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم  :يزيد هذا الذكر قال

 . إين أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم
أي من اخلالء وحنوه  )عند اخلروج منه(يستحب أن يقول  )و(واملستحب الثاين:   

أي أسألك غفرانك من الغفر وهو السرت حلديث أنس: "كان رسول هللا )غفرانك( 
إذا خرج من اخلالء قال غفرانك" رواه الرتمذي وحسنه. وسن  صلى هللا عليه وسلم

ملا رواه ابن ماجه عن عين األذى وعافاين(  )احلمد هلل الذي أذهب له أيضا أن يقول:
إذا خرج من اخلالء قال: احلمد هلل الذي  صلى هللا عليه وسلمأنس: "كان رسول هللا 
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حديث أنس الثاين فيه مقال لكن استدل به أمحد وقالوا  .أذهب عين األذى وعافاين"
 به.
أي عند  ()تقدمي رجله اليسرى دخواليستحب له  )و( :املستحب الثالث: قال  

مواضع األذى مثل احلمام أو املزبلة أو اجملزرة  دخول اخلالء وحنوه من مواضع األذى
 فكل هذه مواضع أذى. 

 )خروجاً عكس مسجد(رجليه  )ميىن(يستحب له تقدمي  )و( :املستحب الرابع: قال  
معناه أنه يف دخول املسجد واملنزل ولبس النعل واخلف  وخف )نعل(لبس  )و(ومنزل 

. فاليسرى تقدم لألذى واليمىن ملا سواه :قدم اليمىن فالقاعدة أصبحت كالتايل: قالن
قال: قال رسول هللا  رضي هللا عنهوروى الطرباين يف املعجم الصغري عن أيب هريرة 

: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ ابليمىن وإذا خلع فليبدأ ابليسرى" صلى هللا عليه وسلم
ذا احلديث يف البخاري ومسلم ويف الطرباين وهذا قصور وه وعلى قياسه القميص وحنوه

 يف العزو.
حال جلوسه  )اعتماده على رجله اليسرى(يستحب له  )و( :املستحب اخلامس: قال  

يعين يكون مائل إىل اجلهة اليسرى جيلس على اليسرى ويرفع اليمىن ملاذا؟  لقضاء احلاجة
صلى سراقة بن مالك: "أمران رسول هللا  ملا روى الطرباين يف املعجم والبيهقي عن :قال

ويقولون هذا أسهل خلروج  أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمىن" هللا عليه وسلم
 النجاسة.

حىت ال يراه أحد لفعله  )يف فضاء(إذا كان  ه(دح عْ )بـح يستحب  )و(املستحب السادس:   
الفضاء حىت ال يراه  أن يبتعد يف .رواه أبو داود من حديث جابر صلى هللا عليه وسلم

 أحد وهو يقضي احلاجة.
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حلديث أيب هريرة قال من أتى الغائط )استتاره(  يستحب )و(املستحب السابع:   
 أن يسترت من أعني الناس. .فليسترت رواه أبو داود

إذاً إذا جاء يبول  بتثليث الراء ليناً هشاً  )وارتياده لبوله مكاانً رخواً(املستحب الثامن:   
حلديث له أن أييت ويبول على مكان هش لئال يرتد بوله عليه فتصيبه النجاسة يستحب 

وهذا كتاب يف مذهب  إذا ابل أحدكم فلريتد لبوله رواه أمحد وغريه ويف التبصرة
ويقصد مكاان علواً ولعله لينحدر عنه البول فإن مل جيد مكاانً رخواً احلنابلة للحلواين 

  .ألصق ذكره ليأمن من رشاش البول
)بيده اليسرى إذا فرغ من أي أن ميسح  )مسحه(يستحب  )و(املستحب التاسع:   

أي من حلقة دبره فيضع إصبعه الوسطى حتت الذكر واإلهبام  بوله من أصل ذكره(
وعبارة  لئال يبقى من البول فيه شيء)ثالاثً( أي رأس الذكر  )إىل رأسه(فوقه ومير هبما 

الذكر من حتت األنثيني لكي يشرح من حلقة دبره فيجعل يده على أصل الشرح الكبري 
يعتربون أصل الذكر يبدأ من حلقة الدبر فالبد مير بيده إبصبعه من حتت ومن فوق لكي 

خيرج النجاسة بقااي البول. لكن حقيقة هذا الكالم طبعا ال يثبت فيه نص هذا أمر واألمر 
فإذا كان هذا يثبت أنه يضر الثاين ذكر بعض أهل العلم أن هذا الفعل قد يضر الفاعل 

الفاعل فال ينبغي ألحد أن يفعله وينبغي ترك ذلك والبعد عنه. إذاً هذا األمر خمتلف فيه 
 واألوىل تركه. 

أي نرت ذكره ثالاثً  )ثالاثً(ابملثناة  )نرته(يستحب  )و(املستحب العاشر واألخري:   
 ذكره ثالاثً" رواه أمحد وغريهليستخرج بقية البول منه حلديث: "إذا ابل أحدكم فلينرت 

املثناة قلنا اليت هبا نقطتني، نرته وليس نثره. وهذا احلديث ضعفه شيخ اإلسالم ابن تيمية 
والنووي قال اتفقوا على تضعيفه إذاً األوىل أال نقول ابلنرت وما هو النرت؟ وهو أن يضغط 

"، 1ت فيه حديث "على نفسه وجيلب الذكر إىل الداخل لكي خيرج البول وهذا ال يثب
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" كذلك ابن تيميه وغريه يقولون هذا يضر وجيلب السلس فأقول عدم ثبوت احلديث 2"
ال يثبت السنية فإن ثبت أنه يضر أيضا وهذا سيعرف من جهة الطب اليوم وطب اليوم 

متقدم أكثر بكثري من الطب الذي كان يف زمن ابن تيمية فإذا أثبت الطب اليوم أن هذا 
يستحب بل قد نقول ابلكراهة إن مل نقل ابلتحرمي إذاً األوىل ترك هذه  مضر فإذاً ال

األشياء والبعد عنها وألهنا أيضا أحياان قد جتلب الوسواس وامسحوا يل أقول كلمة يف 
الوسواس: ترى الوسواس مرض صاحبه ينبغي عليه وجيب عليه وجواب أن يبتعد عنه وأن ال 

ا توضأ ميكث نصف ساعة يتوضأ أو نصف يستجيب هلذه الوساوس فبعض الناس إذ
ساعة يف احلمام لكي يطهر فهذا غري صحيح وغري مطلوب منك شرعا يعين يكفي أن 
تغسل النجاسة وتقوم فإن جاء وسواس وقال هناك جناسة خرجت وأظن أين ما غسلت 
صحيح فكيف يفعل صاحب الوسواس؟ شرعا ال يلتفت هلذا وخيرج ويتوضأ ويصلي وال 

 فعل ذلك ذهب عنه الوسواس وإن استجاب للوساوس فإنه ال ينقطع عنه. يلتفت فإن
 )و(ابب االستنجاء, املستحب األخري وقد انتهينا من مسألة النرت مث قال املصنف:  

ابستنجائه يف مكانه  )حتوله من موضعه ليستنجي يف غريه إن خاف تلواثً(يستحب 
ذلك إذا مل خيف تلوث فإنه ال وهذا املستحب احلادي عشر، ونفهم من  لئال ينجس

يستحب له حتوال من موضعه ألن املصنف يتكلم عن خالء غري خالء اليوم الذي 
يستعمله الناس إذاً يستحب حتوله من موضعه ليستنجي ألنه إذا استنجى يف املكان الذي 

يعين إذا أراد اإلنسان أن  ويبدأ ذكر وبكر بقبل :ابل أو تغوط فيه فقد يتنجس. قال
لئال  :نجي فرييد أن ينظف القبل والدبر فيبدأ ابألمام مث ينتقل إىل اخللف ملاذا؟ قاليست

يعين الثيب هي ابخليار تبدأ ابلقبل أو الدبر فال  تتلوث يده إذا بدأ ابلدبر وختري ثيب
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فرق أما البكر تلحق ابلذكر والعلة يف ذلك أال تتلوث يده إذا بدأ ابلدبر وأحلقت البكر به 
 رة البكارة وخيشى تلوثها خبالف الثيب.لوجود عذ

أي دخول اخلالء وحنوه  "1"()ويكره دخوله :اآلن سيشرع يف املكروهات: قال   
إذاً دخول اخلالء بشي فيه  )إال حلاجة(غري مصحف فيحرم  )بشيء فيه ذكر هللا تعاىل(

حيفظ  ذكر هللا مكروه, ودخول اخلالء ابملصحف حمرم مث قال إال حلاجة كأن جيد أحد
ال  :هذه األشياء إذا دخل اخلالء خارج اخلالء فيضطر إىل إدخاهلا خوفا عليها. قال

أي ال يكره دخول اخلالء بشيء من الدراهم وإن كان فيها  دراهم وحنوها وحرز للمشقة
شيء من ذكر هللا. ملاذا؟ للمشقة . وحرز: احلرز من القرآن وهذا هو الذي اختلف فيه 

احلرز من القرآن الكرمي. كأن يكتب آايت كرمية ويعلقها, هذه وقع أهل العلم إذا كان 
فيها خالف فاحلنابلة ال يرون أبسا وبناء عليه ال مينع ذلك للمشقة واألحوط عدم فعل 

 هذا احلرز. 
يكره استكمال رفع  )و(وجيعل فص خامت احتاج للدخول به بباطن كف ميىن  :قال  

هذا املكروه الثاين: أنه ال يرفع ثوبه  بال حاجة ض()من األر أي قربه )دنوه( ثوبه قبل 
ملاذا؟ يكرهون ذلك  فشيئاً  فريفع شيئاً  :قالقبل أن يصل إىل األرض ملاذا؟ وكيف يفعل؟ 

 ألهنا قد تفضي إىل كشف العورة ورؤية من يراها.
أي إذا كان هناك من ينظر إليه ولعله جيب إن كان مث من ينظره قاله يف املبدع  :قال  
اله يف املبدع. معناه أن رفع ثوبه قبل دنوه من األرض مكروه لكن لو كان هناك أانس ق

يرونه فيحرم عليه ذلك وجيب عليه أن يرفع ثوبه شيئا فشيئا حىت ال تنكشف عورته. قاله 
 يف املبدع أي ابن مفلح يف املبدع برهان الدين إبراهيم.

ولو برد سالم وإن عطس محد  ي خالءأ )كالمه فيه(يكره  )و( :املكروه الثالث: قال  
عندما نقول يكره الكالم لكن هذا الكالم للذي يقضي احلاجة يكره يف حقه , بقلبه 
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معناه لو كان يف وجيب عليه حتذير ضرير وغافل عن هلكة  :لكن جيب أحياان قال
خالء ورأى ضرير ميشي وسيسقط يف حفرة فهل ينبهه أم يقول مكروه؟ بل جيب تنبيهه 

 يكون الكالم مكروها يف هذه احلالة للضرورة. وال 
صاحب النظم وجزم صاحب النظم بتحرمي القراءة يف احلش  :مسألة قراءة القرآن: قال  

وسطحه وهو متوجه أي ابن عبد القوي حممد, احلش هو احلمام مكان قضاء احلاجة 
بتحرمي صاحب النظم يقول  هذا قيد. أي كان جالسا على حاجته. إذاً على حاجته. 

قراءة القرآن يف احلش ويف سطح احلش مىت؟ إذا كان جالسا على حاجته أي يقضي 
حاجته. وقال يف اإلنصاف: الصواب حترميه يف نفس اخلالء وهو ظاهر كالم اجملد وغريه 

 يكره. خالصة املسألة أنه القراءة يف احلش ويف السطح إذا كان يف حال قضاء احلاجة.
كسرب وهو ما يتخذه )وحنوه(   بفتح الشني )بوله يف شق(يكره  )و(املكروه الرابع:   

. الوحش مثل الضب واحلية والفأر. إذاً يكره أن يبول يف الوحش والدبيب بيتا يف األرض
 شق أو سرب ألنه يفضي للضرر.

ألنه يقذر اإلانء بال سبب لكن إذا   ويكره أيضا بوله يف إانء بال حاجةاملكروه اخلامس: 
 فال حرج.  كان هناك سبب

أي ويكره أن يبول يف اإلانء بال حاجة  ومستحم غري مقري أو مبلط املكروه السادس: 
وأن يبول يف مستحم غري مقري وهو أن يكون احلمام مطلي ابلقار أي الزفت. واليوم عندان 
البالط قال أو مبلط وهو ليس بالط اليوم يقول ألن مثل هذا سينجس األرض لكن املقري 

 تسري النجاسة عليه وأييت بعده املاء فيطهره.واملبلط س
علة ذلك تكرميا يكره  )بيمينه و(أو فرج زوجته وحنوها  )ومس فرجه(املكروه السابع:   

 لليمني.
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ال ميسكن " :أي بيمينه حلديث أيب قتادة)استنجاؤه واستجماره هبا( املكروه الثامن:   
وهذا احلديث  متفق عليه "ء بيمينهأحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يتمسح من اخلال

. وهذا لفظ مسلم. فهذا احلديث دليل لكراهة مس الفرج ابليمني 8,  7يشمل رقم 
 والزوجة تلحق به واملسألة الثانية االستنجاء.

ما هو الدليل؟ مباذا علل أي الشمس والقمر  )واستقبال النريين(املكروه التاسع:   
والفقهاء عادة إذا ذكروا تعليل فأحياان يذكرون   تعاىلملا فيهما من نور هللا املصنف؟ قال:

تعليل من عدد من التعليالت, فيرتكون تعليالت كثرية فليس من الضرورة إذا ذكروا حديثا 
أو استدلوا آبية أو عللوا تعليال أنه ال يوجد إال هذا التعليل فقط, وإمنا هلم تعليالت, 

هذه املسألة كلما جئت عندها أصرح فيها  وعندهم يروون يف هذا حديث ال يثبت لكن
ابملخالفة فال يغضب احلنابلة املتعصبون. قال املرداوي يف اإلنصاف: الصحيح من 

املذهب كراهة ذلك. هذا هو املذهب السائد لكن قال ـ وهذه هي العبارة اليت أقصدها ـ 
 وظاهر كالم أكثر األصحاب عدم الكراهة. 

 احملرمات:
)يف غري حال قضاء احلاجة )وُيرم استقبال القبلة واستدابرها(  :الاحملرم األول: ق  

إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها " :خلرب أيب أيوب مرفوعاً  بنيان(
وقال النيب عليه الصالة والسالم شرقوا أو غربوا دليل  .متفق عليه "ولكن شرقوا أو غربوا

ألة النريين. ألنه إذا شرق أو غّرب استقبل الشمس أو على ضعف املسألة األوىل, أي مس
 القمر, فهذا نص يف املسألة. 

استقبال القبلة يف بول أو غائط حمرم إذا كان يف غري البنيان, وال حيرم إذا كان يف البنيان   
 وهذا هو مذهب أمحد. واملسألة مسألة خالف. 
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إذاً عندان اثنني: إذا  خرة رحل ويكفي احنرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤ  :قال  
اجلهة, ما هي اجلهة؟ مثال كان متجها إىل القبلة مىت حيل له ذلك؟ إذا احنرف عن 

أو الشرق حسب مكانه هو فإذا كان يف اجلنوب معناه أن القبلة يف  ،أو الغرب الشمال،
الشيء الشمال فإذا احنرف عن هذه اجلهة إىل اليمني أو اليسار فهذا يكفيه وال حيرم. 

الثاين إذا كان هناك حائل بينه وبني القبلة فال حيرم. ولو كمؤخرة رحل أي خشبة يستند 
 إليها الراكب على اجلمل هناك خشبة يستند إليها تسمى مؤ خرة. 

إذا كان يستقبل القبلة وكان بينه وبينها حائل فهل  وال يعترب القرب من احلائل :قال  
؟ ما نشرتط, قريب أو بعيد املهم أن يكون بينه وبينها نشرتط أن يكون قريبا من احلائل

 حائل.
فرق بني قضاء احلاجة واالستنجاء, استقبال  ويكره استقباهلا حال االستنجاء :قال  

القبلة عند البول نقول حمرم يف الفضاء. لكن االستنجاء أي ابل إىل غري القبلة مث اجته إىل 
القبلة؟ مكروه. وصاحب اإلنصاف يقول:  القبلة واستنجى فما حكم االستنجاء إىل

 يتوجه التحرمي. 
ملا فيه من كشف العورة بال حاجة وهو  )لبثه فوق حاجته(ُيرم  )و(احملرم الثاين:   

أي ال جيلس يف اخلالء أكثر من احلاجة فإذا قضى احلاجة يقوم  مضر عند األطباء
الثانية أنه مضر عند  والسبب ملا فيه من كشف العورة بال حاجة والسبب أو العلة

 األطباء.
ومثله  )وظل انفع(مسلوك  )يف طريق(وتغوطه )بوله( ُيرم  )و(احملرم الثالث:   

سواء كان الشجر  )وحتت شجرة عليها مثرة(املشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس 
. أي البول والتغوط يف مواضع يقصد لألكل أو غريه ألنه يقذرها وكذا يف موارد املاء
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ناس وهذه نعتربها أمثلة فاحملرم بوله وتغوطه يف كل موضع يتضرر به الناس. تضر ال
ومتشمس زمن الشتاء أي انس جيلسون يف الشمس يف الشتاء لتتدفأ أو مكان متحدث 
الناس مكان جيلس فيه الناس ليتحدثون فيحرم البول هنا والتغوط. وكذلك حتت شجرة 

وكذا يف موارد املاء أي األماكن اليت يستقي عليها مثرة ألنه يقذرها إذا سقطت الثمرة 
 الناس منها املاء مثل العيون وغريها فال أيت ويتبول ابلقرب منها أو فيها.

قوله مطلقا: أي قليال أو كثريا جاراي أو راكدا وتغوطه مباء مطلقا.  :احملرم الرابع: قال    
طلقا: خبالف البول فال يكره يعين أي ماء حيرم عليه أن يبول أو يتغوط فيه. واكتب عند م

إال يف املاء الراكد. إذاً التغوط يف املاء اجلاري حمرم ويف املاء الراكد حمرم. والبول يف املاء 
 اجلاري ال يضر لكن يف املاء الراكد مكروه. 

 صلى هللا عليه وسلم لفعله )مث يستنجي ابملاء(أو حنوه  )ويستجمر حبجر( :قال   
انتهى املصنف من احملرمات  حديث عائشة وصححه الرتمذي.رواه أمحد وغريه من 

وانتقل إىل كيفية االستنجاء. إذٍا: أذا أراد أن جيمع بني املاء واحلجر فإن له ثالث خيارات 
إما أن يقتصر على احلجر فقط وهو االستجمار أو على املاء فقط وهو االستنجاء أو 

جر وأراد أن يقتصر على احلجر فهل على االثنني وهذا األكمل. فلو أن عنده ماء وح
جيوز له ذلك؟ اجلواب: جيوز. لكن لو أراد أن جيمع بني االثنني فإذاً يبدأ ابحلجر يستجمر 

فإن  :أول شيء ابحلجر مث املاء ألن هذا هو فعل النيب صلى هللا عليه وسلم. ولذلك قال
ملاء ونظف ابملاء وألنه حقيقة إذا عكس فال فائدة من احلجر فلو أنه بدأ اب عكس كره

فما فائدة احلجر؟ ال فائدة. ولذلك قال فإن عكس كره. لو بدأ ابملاء مث ابحلجر يكره 
لو وجد املاء حىت مع وجود املاء لكن املاء أفضل  )وجيزئه االستجمار( :ذلك. قال

 يستطيع أن يستخدم املاء ويرتك احلجر.
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الكالم اآلن على أحكام  ()اخلارج موضع العادةأي يتجاوز  )إن مل يعد( :قال  
االستجمار. استعمال احلجر جيوز مع وجود املاء لكن له شروط, ما هي شروطه؟ أال يعد 

اخلارج أي النجاسة موضع العادة. مبعىن أنه إذا خرج البول سواء من الرجل أو من املرأة 
برية فإذا خرج من الرجل مثال فإنه يلوث ما حول املخرج بقريب. لكن لو لوث منطقة ك

مما حول املخرج فنقول هنا تعدى موضع احلاجة. موضع احلاجة هي الفتحة اليت خيرج 
منها البول وما جاورها. قريبا منها. فهذا هو موضع احلاجة. أو موضع العادة فهذا املوضع 

ميكن مسحه ابحلجر واستعمال االستنجاء ابحلجارة فيه.لكن إذا تعدى أي مل يقتصر 
تعدي إىل ما جاورها ومشل منطقة كبرية عرفا فهنا نقول: ما جتاوز  البلل على الفتحة بل

موضع العادة أي يف العادة ال يبتل فهذا ال يكفي فيه احلجر بل حيتاج إىل ماء. كذلك يف 
التغوط فاألصل أن اخلارج النجس إذا خرج من فتحة الدبر فإنه يلوث ما حول الفتحة 

شر كثريا هذا يعترب جتاوز موضع العادة فال يكفي فيه قريبا أما إذا انتشر كثريا فهذا املنت
 احلجر. إذاً احلجر يصلح إذا كانت النجاسة مل تتجاوز موضع العادة املعتاد تنجيسه. 

أو ميتد إىل  ابلنسبة إىل الدبرمثل أن ينتشر اخلارج على شيء من الصفحة  :قال  
أي ملتعدي  ئ فيه إال املاءفال جيز  احلشفة أي رأس الذكر احلشفة امتدادا غري معتاد

"فال جيزئ فيه إال املاء. ويف 1" كقبلي اخلنثى املشكل  فال جيزئ ملتعد فقط إال املاء فقط
تعريف الصفحة يقولون هي ابطن األلية املسترت ابالنطباق عند القيام. أي أنه إذا قام 

تشر على شيء اإلنسان وانطبقت األليتني فاملسترت منها هو الذي يسمى الصفحة فإذا ان
من الصفحة فاملقصود هذا أنه إذا تنجست الفتحة اليت خيرج منها البول أو الغائط وما 

حوهلا قريبا فهذا ينفع فيه االستجمار ابحلجارة وإذا جتاوز كثريا ومرده العرف حيتاج إىل ماء 
لي ولذلك قال ال جيزئ فيه إال املاء. للمتعدي فقط هو الذي حيتاج إىل الغسل. قال كقب
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اخلنثى املشكل: ما معىن قبلي اخلنثى املشكل؟ اخلنثى املشكل عنده آلتني للقبل فال ندري 
أذكر هو أم أنثى فلذلك إذا خرج شيء من أحد هذين القبلني فهل يستعمل احلجر أم 

ال؟ ال يستعمل. ألنه عنده آلة ذكر وآلة أنثى فال ندري أين املخرج األصلي. ولذلك البد 
 . أن يغسل ابملاء

: لو فتحت له فتحة يف بطنه وخرج منها الرباز فهل يصح  "2"وخمرج غري فرج  :قال  
الرباز هنا؟ ال. فاحلجر خاص ابلقبل والدبر الذي هو املوضع املعتاد فقط . واملقصود 

القبل والدبر األصلي ولذلك اخلنثى املشكل ال ميكنه االستنجاء ألنه لو خرج من قبله 
فنحن ما ندري هل هو ذكر أم أنثى. هل هذا أصلي أم غري  الذي يشبه الذكر شيء

أصلي وكذلك لو خرج مما يشبه األنثى ال ندري..والثاين خمرج غري الفرج كفتحة يف البطن 
 فال ميسح ابحلجر.

" : هب أن شخصا أصاب خمرج بوله بول من 3" وتنجس خمرج بغري خارج :قال  
ول هي اليت متسح ابحلجر هذا إذا كان اخلارج اخلارج فنحن نقول أن هذه الفتحة فتحة الب

من نفس اإلنسان أما إذا كانت النجاسة اليت أصابت هذا املكان من اخلارج كأن أراد أن 
يتبول فإذا برشاش من شخص آخر يقع على موضع العادة فهل ميسح ابحلجر ؟ ال. ألن 

ن بشرط أن تكون يف هذه جناسة خارجية , املعفو عنه هي النجاسة اليت خترج من اإلنسا
 موضع العادة وتنجس خمرج بغري خارج. 

وال جيب غسل جناسة وجنابة بداخل فرج ثيب وال داخل حشفة أقلف غري  :قال  
أي أنه يف غسل اجلنابة ويف غسل النجاسة عندان موضعان ال جيب غسلهما  مفتوق.

جلسد وليس خارج املوضع األول هو داخل فرج الثيب ألن داخل فرج الثيب يعترب داخل ا
اجلسد والذي جيب غسله هو اخلارج. واملوضع الثاين قال داخل حشفة أقلف. احلشفة 

هي رأس الذكر واألقلف هو غري املختون فتكون على رأس  الذكر جلدة الصقة فإذا 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

105 

 
 

خنت, اخلتان هو قطع هذه اجللدة. إذاً اآلن هو أقلف غري خمتون فهل جيب عليه أن 
ومن الداخل؟ اجلواب ال. إال يف حالة واحدة لو كان هذا األقلف  يغسل ذكره من اخلارج

جلدته مقطوعة, أجزاء منها مشقوقة فقد يدخل البول داخلها فيجب عليه أن يغسل إذا  
 كان هناك جزء مفتوق. أما إذا كان غري مفتوق فال يكلف أن يغسل داخل هذه اجللدة .

ما يستجمر )أن يكون(  ب وخرقكخش  )ويشرتط لالستجمار أبحجار وحنوها( :قال  
 "4" غري عظم وروث( "3") منقياً  " أي غري مسروق أو كذا..2"مباحاً  "1" ()طاهراً به 

كذنب  ()ومتصل حبيوانككتب علم   )وحمرتم(ولو لبهيمة  )وطعام(ولو طاهرين 
استثىن اآلن مخسة أشياء. انتبه: البد أن يكون الذي  البهيمة وصوفها املتصل هبا

به طاهرا مباح منقي طبق هذا على املنديل فاملنديل ينقي أم ال؟ ينقي. أما لو سيستجمر 
أتينا بكيس انيلون ما ينقي ألنه أملس وأال يكون عظما أو رواث سواء طاهر أم غري طاهر 

وطعام ولو لبهيمة فال يكون طعام لبهيمة. وكذا ال يكون شيء حمرتم مثل كتب العلم 
ومتصل حبيوان كذنبها املتصل هبا ال ميكن, كذا صوفها  أيخذ كتب العلم ويستنجي هبا

املتصل هبا, ملاذا؟ ألمرين: األول حرمتها, والثاين تعدي النجاسة فلو أنه استنجي بذنبها 
 فقد تنجس أشياء أخرى.

إذاً حكم هذه اخلمس ما يصلح االستنجاء هبا  وُيرم االستجمار هبذه األشياء :قال  
ذه إذاً حيرم هب لد مسك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطبوجبواالستنجاء هبا حمرم 

مذكى مطلقا. ملاذا؟ ألن هذه األشياء طاهرات يستفاد اخلمسة أو جبلد مسك أو حيوان 
 منها. احليوان يستفاد جبلده. واحلشيش الرطب سيدخل يف طعام البهيمة. 

إن مل ُيصل  ()ثالث مسحات منقية فأكثرلالكتفاء ابالستجمار  )ويشرتط( :قال  
, مسحة واحدة ما تكفي . إذاً املطلوب يف االستنجاء أن يكون بثالث مسحاتبثالث
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, بل البد من الثالثة والبد أن تكون الثالث منقية فإذا كانت الثالثة ال تنقي وال اثنتان
وال جيزئ أقل منها ويعترب أن تعم كل فمعناه فأكثر أي يزيد الرابعة إن مل حيصل بثالثة 

إذاً ملا ميسح ثالث مسحات ما ميسح ابحلجر األول نصف املكان واحلجر  احملل مسحة
القاين النصف الثاين وابلثالث احملل كله بل البد أن ميسح ابحلجر األول كل احملل والثانية 

أي  إن أنقت أجزأت )حبجر ذي شعب(كانت الثالث )ولو(   كذلك والثالثة كذلك.
ت بثالثة أحجار ومسح جبزء منه املسحة األوىل لو أتى اإلنسان حبجر كبري ومل أي

وكيف ما وابلطرف الثاين كذلك والثالث كذلك يكفي هذا قال أجزأت بشرط أن تنقي. 
وهو أن يبقى أثر ال يزيله إال . كيف يكون اإلنقاء  حصل اإلنقاء يف االستجمار أجزأ

زالتها.لكن لو كان أي إذا مسح ابحلجر مسح حىت تبقى جناسة ال يستطيع احلجر إ املاء
مسح ثالث مسحات وبقيت جناسة لو مسح الرابعة ستخف فهذا مل ينق. البد أن ميسح 
حىت تنتهي النجاسة اليت يستطيعها احلجر وبعد ذلك ستبقى أثر للنجاسة حتتاج للماء إذا 

 أردت أن تزيلها البد من املاء.
حملل كما كان مع السبع عود خشونة ا أي اإلنقاء ابملاء كيف يكون؟ وابملاء :قال  

ما هي السبع الغسالت؟ أمران بغسل األجناس سبعا  غسالت ويكفي ظن اإلنقاء
وستأتينا يف ابب إزالة النجاسات وسنبينها إن شاء هللا تعاىل. إذاً عرفنا كيف يكون 

 اإلنقاء ابحلجارة وكيف يكون ابملاء. اإلنقاء ابملاء معناه أن تزول النجاسة مائة ابملائة فال
يبقى شيء. اإلنقاء ابحلجر معناه تزول النجاسة ويبقى أثر ال يزيله إال املاء. قال ويكفي 

ظن اإلنقاء كي نقطع ابب الوسواس. تقول: كيف يعرف اإلنسان أنه أنقى أو ما أنقى 
وهو ال يرى احملل بعينه؟ وإمنا يشعره بيده إذاً املسألة تكفي بغلبة الظن. فقد ميسح 

أنه قد أزال كل النجاسة إذاً فال حرج عليه.وإال سندخل يف وسواس  اإلنسان وهو يظن
 ومرض وتسلط من الشياطني ال هناية له. 
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فإن أنقى برابعة زاد  )على وتر(أي قطع ما زاد على الثالث  )ويسن قطعه( :قال  
ما حكم زايدة الرابعة واخلامسة؟ الرابعة واجبة واخلامسة سنة. لينتهي على  خامسة وهكذا

تر فقط. وهكذا أي لو أنه أنقى ابخلامسة أبن مل تكف الثالثة فزاد رابعة فلم تكفي فزاد و 
خامسة فكفته فماذا نقول هل يزيد على اخلامسة؟ ال . نقف عليها. لكن لو أنقت 

 السادسة استحب أن يزيد سابعة ليقطعها على وتر. 
مباء أو  ستنجاء()وجيب اال :اآلن يذكر املصنف االستنجاء ألي شيء جيب؟ قال  

 "1" )إال الريح(من سبيل إذا أراد الصالة وحنوها)لكل خارج(  حجر وحنوه
إذاً الريح ال حيتاج إىل استنجاء والطاهر إذا خرج من  ."3"وغري امللوث "2"والطاهر

بطنه ال حيتاج إىل استنجاء ألنه طاهر مل يتلوث مثل الولد خيرج من بطن أمه وخرج جافا. 
. وغري امللوث أي خرجت النجاسة جافة فلم تلوث احملل اليت خرجت شيء طاهر خرج 

 منه فهل يستنجي؟ هو ال توجد جناسة أصال على احملل حىت يزيلها.
 )وضوء وال تيمم(أي قبل االستنجاء مباء أو حجر وحنوه )وال يصح قبله(  :قال  

يف هذا؟ ليس املانع صورة املسألة: اآلن تبول فهل ميكن أن يتوضأ مث يستنجي؟ ما املانع 
أنه ميس الذكر فاآلن توجد شطافات ولَيَّات وغريها مما ال حيتاج إىل مس الذكر فليست 

حلديث املقداد املتفق عليه يغسل ذكره مث املسألة هكذا, بل املسألة عندهم تعبدية 
أي البد أن يرتب. وعنه يصح. فلو مل نفهم أن هذا احلديث يراد به التعبد أنه  يتوضأ

سل ذكره مث يتوضأ وكان معقول املعين فليس هناك أن يفعل هذا مث هذا وإن كان يغ
األكمل أن يستنجي مث يتوضأ. لكن لو حصل فهل يصح وضوؤه أم ال يصح؟ هذه هي 
املسألة. فلو أنه توضأ مث بعد أن توضأ استنجى فهل الوضوء صحيح أم ابطل؟ املصنف 
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شرط أن ال ميس ذكره فينتقض وال خيرج شيء يقول ال يصح وعلى الرواية الثانية يصح ب
 آخر عند االستنجاء.

 "2"أو عليهما غري خارجة منهما "1"ولو كانت النجاسة على غري السبيلني :قال  
أي أن النجاسة كانت يف الكتف أو يف الركبة فتوضأ  صح الوضوء والتيمم قبل زواهلا

ن املسألة اآلن متعلقة ابالستنجاء أوال مث غسل النجاسة فهل يصح هذا الوضوء أم ال ؟ أل
فقط وليس إبزالة النجاسة فلو كانت النجاسة على غري السبيلني فما هناك أبس يتوضأ مث 

يغسلها. أو عليهما أي على السبيلني غري خارجة منهما أي واردة من اخلارج فجاءت 
لو   النجاسة فوقعت على الذكر فتوضأ مث جاء وغسلها فهل يصح وضوؤه أم ال؟ إذاً 

كانت النجاسة على غري السبيلني كما لو كانت يف الركبة فيمكن أن يتوضأ مث يغسلها, 
هذه هي الصورة األوىل. الصورة الثانية: إذا كانت على السبيل لكنها مل خترج من السبيل 
وإمنا آتية من اخلارج فيمكن أن يتوضأ مث يغسلها. قال: صح الوضوء والتيمم قبل زواهلا, 

 ن احلديث الذي ورد قال: يغسل ذكره مث يتوضأ. ملاذا؟ أل
 

 ابب السواك وسنن الوضوء
 

وما أحلق بذلك من االدهان واالكتحال واالختتان واالستحداد وحنوها السواك   
واملسواك اسم للعود الذي يستاك به ويطلق السواك على الفعل أي دلكك الفم 

لك من أحكام الدهن والكحل واخلتان . أي وما أحلق بذابلعود إلزالة حنو تغري كالتسوك
واالستحداد وهو إزالة الشعر الذي على العانة وحنو ذلك. مث بدأ بتعريف السواك, السواك 

يطلق على أمرين اإلطالق األول: اسم للعود الذي يستاك به يقال له ال سواك. ويطلق 
 غري. مثل التسوك.السواك أيضا على الفعل وهو دلك الفم ابلعود إلزالة التغري وحنو الت
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" اآلن سيذكر صفات العود مث أنه 1")التسوك بعود لني( :مث بدأ أبحكام التسوك فقال  
مندى.  أو ايبساً  سواء كان رطباً يستحب التسوك هبذا العود الذي ذكرت صفاته قال 

رطبا أي عود جديد أو كان ايبسا مندى أي عود ايبس لكن ُرطب ابملاء وندي ابملاء 
والعرجون أي النخل. إذاً الصفة األوىل  ن أراك أو زيتون أو عرجون أو غريهام حىت يلني

 :قال ،والصفة الثالثة ،للفم )منق( :قال ،أن يكون لينا حىت ال جيرح الفم. الصفة الثانية
اآلس شجر الرحيان.  عن الرمان واآلس وكل ما له رائحة طيبة احرتازاً  )غري مضر(

هذه الصفة الرابعة غري  وال جيرح )ال يتفتت(ضر بلحم الفم املقصود هبذه األشياء أهنا ت
 قابل للتفتيت.

يضر الفم كأن يكون يف نوعية هذا العود ويكره بعود جيرح أو يضر أو يتفتت  :قال  
مادة حارة تلهب اللثة وحنو ذلك أو يتفتت فإنه يكره ألنه ال يؤدي الغرض. فال ينظف 

إذاً إصابة السنة أن يستاك  وحنوها وخرقة( صبعه)إبيصيب السنة من استاك  )ال(و
ابلعود لكن لو استاك إبصبع ليس حرام لكنه مل يكن مصيبا لسنة السواك وكذا اخلرقة 

 وال ُيصل به اإلنقاء كالعود هذا التعليل األول ألن الشرع مل يرد به :وحنومها. ملاذا؟ قال
صفات ما هي؟ لني أبن يكون ال حيصل به التنظيف كالعود. إذاً فهمنا أن للعود أربع 

 رطب أبصله أو ايبس لكن ندي ابملاء والن ابملاء , ومنق وال يضر وال يتفتت.
أي العود الذي هبذه الصفات مسنون يف كل وقت والذي  )مسنون كل وقت( :قال   

خرب  ليس فيه هذه الصفات غري مسنون. أما املسنون فمىت وقت سنيته؟ يف كل األوقات
التسوك مبتدأ ومسنون خرب. لكن التسوك  ،ي خرب لقوله فيما سبق التسوكأ قوله التسوك

هبذا العود ذا الصفات األربعة هو املسنون. إذاً التسوك الذي يف أول الباب مبتدأ ومسنون 
 :قالذلك بعود لني ال يتفتت ال يضر.  خرب كأنه قال التسوك مسنون. لكنه قال يف ثنااي
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رواه الشافعي وأمحد  "ك مطهرة للفم مرضاة للربالسوا" :أي يسن كل وقت حلديث
فهذا استثناء من كل  لغري صائم بعد الزوال وهو يف النسائي ويف البخاري تعليقاوغريمها 

وقت قال هو مسنون يف كل وقت لكن هناك أوقات ال يسن فيها قال لغري صائم هذه 
أنه لو مل يكن صائما فال يفهم من هذا  فيكره :الصفة األوىل, والثانية بعد الزوال. قال

إشكال يف التسوك بعد الزوال. لكن لو كان صائما قبل الزوال سيأيت بيانه إن شاء هللا أنه 
  فرضاً  يدور بني اإلابحة واالستحباب. إذاً لو قلنا مىت يكره السواك؟ للصائم بعد الزوال

 فحكم الكراهة ابق يف صيام رمضان وغري رمضان. كان الصوم أو نفال
إذا كان  . قبل الزوال له حكمانوقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب :لقا  

الصائم قبل الزوال واستاك بعود رطب فحكمه مباح وإن استاك بيابس يستحب ألن 
اليابس ال خيشى أن  يتحلل شيء منه مثل الرطب وهو اآلن صائم ممتنع عن إدخال شيء 

إذا " :حلديثك ابلرطب لكن الرطب مباح. يف جوفه فناسبه أن يستاك بيابس. وال يستا
 رضي هللا عنهأخرجه البيهقي عن علي  "صمتم فاستاكوا ابلغداة وال تستاكوا ابلعشي

أي يف املساء بعد الزوال. قلت وله شاهد من حديث خباب وكالمها ضعيف فحديث 
 علي ضعيف وشاهده ضعيف. 

ب مسنوان متأكد السنية هذا حكم جديد أن السواك مستح خرب اثن للتسوك )متأكد(
أي قرب الصالة إذاً نفهم أن  كانت أو نفال  فرضاً  )عند صالة( :يف أوقات معينة قال

السواك سيأخذ أحكام هو يف األصل مسنون ماعدا احلال اليت يكره فيها واحلالة اليت يباح 
فيها وتتأكد سنيته أي يكون سنة مؤكدة عند الصالة سواء كانت فرضا أو كانت 

ألن اإلنسان يف العادة أنه إذا  من نوم ليل أو هنار )انتباه(عند  )و( :". قال1نفال"
مبأ   )فم(رائحة  )تغري(عند  )و( :استيقظ من نومه يكون عنده تغري يف رائحة الفم. قال

" تغريت رائحة الفم أبكل بصل أو حنوه أو غري األكل كالصمت 3"كول أو غريه
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زاد  "5"وقراءة ضمضة أو قبل املضمضة" أي حال امل4"وعند وضوءه الطويل. 
وإطالة  ،"7"ومنزل، "6"ودخول مسجد  أي احلجاوي الزركشي واملصنف يف اإلقناع

" إذاً يتأكد يف هذه 10"واصفرار األسنان  ،"9"وخلو املعدة من الطعام ،"8"سكوت
 األحوال. 

تحبااب ابلنسبة اس أي من اليمني إىل اليسار ()ويستاك عرضاً  اآلن يبني صفة االستياك: 
يستاك ابليسرى وليس ابليمىن ألهنم  بيده اليسرىعرضا ابلنسبة لألسنان  إىل األسنان

ينظرون إىل السواك أنه إزالة قاذورات فإذاً يستعمل ابليسار لكن من اعترب أنه سنة ونظر 
 ،"1"على أسنانه :إليه على أنه تعبد سيقول ابليمني واملذهب أنه ابليسار. قال

هذه الثالثة يضع السواك على أسنانه ويسوك األسنان واللثة  "3"ولسانه ،"2"ولثته
معناه أنه إذا استاك يستاك على أسنانه ولثته ولسانه  ويغسل السواك واللسان ثالثة أشياء

 قال يف الرعايةبعد غسل  وال أبس أن يستاك به اثنان فأكثرويغسل السواك بعد ذلك. 
استاك اللهم طهر قليب وحمص ذنويب قال بعض ويقول إذا  الكربى البن محدان

وهذا الذكر مل يرد ليس له أصل. ذكره ابن محدان  الشافعية وينوي به اإلتيان ابلسنة
صلى هللا  يبوتبعه الباقون ينسبونه إليه لكن ما يروونه عن أحد من الصحابة أو عن الن

ل بعض الشافعية... . فالظاهر أن استحباب هذا الذكر بعينه فيه نظر. وقاعليه وسلم
صحيح لو أن أحدا أخذ السواك لينظف فمه فقط ال يكون مثل من ينوي أن يطهر فمه 

 . صلى هللا عليه وسلموأن أييت بسنة النيب 
فتسن البداءة ابألمين يف سواك وطهور ويف شأنه   مبتدائ جبانب فمه األمين() :قال  

سيستاك عرضا أي من اليمني إىل يبدأ جبانب فمه األمين لكن هو  كله غري ما يستقذر
 اليسار . أما ما يستقذر فيبدأ ابليسار قبل اليمني. 
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االدهان مستحب لكن استحبابه  (غباً )تحبااب اس هن(ويدَّ ) :مسألة االدهان: قال  
يوما بعد يوم أي يوما يدهن ويوما ال يكون غبا أي يوما يدهن ويوما ال يدهن ملاذا؟ قال 

رواه الرتمذي والنسائي  هنى عن الرتجل إال غباً  ليه وسلمصلى هللا عيدهن ألنه 
يف كل عني  ويكتحل() والرتجيل تسريح الشعر ودهنهوقال حسن صحيح.  وصححه

يف مسألة االدهان معناه أنه يضع الدهن على شعر الرأس  ابإلمثد املطيب ثالاثً ( )وتراً 
من الكحل واملطيب الذي فيه  واللحية فهذا يستحب غبا يفعله يوما ويوما ال. اإلمثد نوع

رواه أمحد وغريه عن ابن  صلى هللا عليه وسلم كل ليلة قبل أن ينام لفعلهالطيب 
 وغريه أي منهم الرتمذي وحسنه. عباس

ويسن نظر يف مرآة وتطيب ويتفطن إىل نعم هللا تعاىل ويقول اللهم كما حسنت  :قال  
 رواه ابن مردوية  هريرة خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار حلديث أيب

التسمية أي بسم هللا يف الوضوء مع الذكر  وجيب التسمية يف الوضوء مع الذكر() :قال  
أي عند التذكر فالتسمية واجبة عند التذكر وتسقط ابلنسيان وعنه تستحب. أي عن 

أي أن يقول بسم هللا اإلمام أمحد أهنا ليست واجبة وإمنا هي مستحبة وفاقا للجمهور. 
 وضوء له وال وضوء ملن ال يقوم غريها مقامها خلرب أيب هريرة مرفوعا ال صالة ملن ال ال

واحلديث يف األصل ضعيف أما من حسنه وقواه  يذكر اسم هللا عليه رواه أمحد وغريه
فقواه بطرقه والكالم يف هذا احلديث طويل يف ثبوته وهلذا فجمهور األمة على استحباب 

 التسمية عند الوضوء. 
أي وكذلك جتب وتسقط مع السهو يف  وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم :قال  

غسل ويف تيمم. احلديث ورد يف الوضوء ملاذا قلت يف الغسل والتيمم؟ قالوا قياسا. أما 
عند اجلمهور فإهنا يف األصل ال جتب يف الوضوء وابلتايل ال جتب يف التيمم وال يف 

 االغتسال.
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وجوب اخلتان هو عند  ()ما مل خيف على نفسهعند البلوغ  (وجيب اخلتان) قال:  
البلوغ, قبل البلوغ ال جيب بل يستحب ألنه قبل البلوغ ليس مبكلف والتكليف سيبدأ مع 

كان أو ذكرا ً البلوغ ولذلك قال جيب عند البلوغ إال إذا خاف على نفسه اخلتان فيتأخر 
إذاً كالم املصنف هنا هو املذهب  وعنه: جيب على الذكر ويسن لألنثى. خنثى أو أنثى

أنه واجب على الذكر واألنثى والرواية الثانية أنه واجب على الذكر  لكنها مستحبة يف 
احلشفة هي  فالذكر أبخذ جلدة احلشفةحق األنثى. واآلن يشرح كيف يكون اخلتان: 

وتزال  رأس الذكر واملولود عندما يولد ويكون على رأس احلشفة جلدة هذه اجللدة تقطع
هناك جلدة  واألنثى أبخذ جلده فوق حمل اإليالج تشبه عرف الديكوهذا هو اخلتان 

فوق حمل اإليالج إيالج الزوج وهذه اجللدة تشبه عرف الديك فيقول ختان املرأة ابألخذ 
من هذه اجللدة انتبه يف هذه املسالة هنا ال يستحب أخذ اجللدة كلها وإمنا األخذ منها 

والصحيح أن اخلتان ابلنسبة هلذه املرأة خيتلف حبسب اختالف هذه  حبيث يبقى منها
اجللدة فإذا كانت كبرية فاألخذ منها مستحب لكن إذا كانت هي صغرية يف األصل ال 
ميكن األخذ منها واألخذ منها جيحف فإذاً ترتك. فإذا كان ميكن األخذ منها فال تؤخذ 

ا يتعلق ابلزوج وبناحية اجلماع وكذا.. قال ابلكلية فإذا أخذت ابلكلية أضرت ابملرأة مب
 إذا أخذت كل هذه اجللدة تضر به.ويستحب أن ال تؤخذ كلها 

كيف خننت اخلنثى الذي له آلة ذكر وآلة أنثى؟ معناه خنتنه يف   واخلنثى أبخذمها :قال  
املوضعني يف آلة الذكر وآلة األنثى وقطعا هو إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى. 

 كون بذلك اختنت. في
وكره أفضل لكن لو مل يفعل يف زمن الصغر فإنه جيب عند البلوغ  وفعله زمن صغر :قال  

أي يكره اخلتان يف اليوم السابع ومن الوالدة إليه أي إىل  يف سابع يوم ومن الوالدة إليه
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قالوا: أن  اليوم السابع أي يكره اخلتان من يوم الوالدة إىل اليوم السابع ووجه هذه الكراهة
هذا فيه تشبه ابليهود. وهناك رواية اثنية أنه ال يكره ال يف السابع وال يف الوالدة إليه. 

 والتعليل ابلتشبه ابليهود هو الذي محل علماء املذهب على كراهة ذلك.
وهو حلق بعض الرأس وترك بعض وكذا حلق  ومل يقل حيرم فانتبه)ويكره القزع(  :قال  

صورة القزع هي حلق بعض الرأس وترك البعض, البعض الذي  وحنوهاالقفا لغري حجامة 
حيلق إما أن يكون يف مقدم الرأس أو يف آخر الرأس أو يف جنب الرأس, كل ذلك من 
القزع فإذا أخذ املقدم وترك خلف الرأس فهذا قزع أخذ املؤخر وترك املقدم فهذا أيضا 

ستثىن صورة فقال كذا حلق القفا لغري قزع, أخذ اجلنبني وترك األعلى كل ذلك قزع لكن ا
من أجل  أن حيلق جزء من الرأس من اخللفحجامة وحنوها فالذي سيحتجم سيحتاج إىل 

 احلجامة فلو فعل ذلك فال يكره ألنه حلق بعض الرأس ملصلحة.
ويسن إبقاء شعر الرأس قال أمحد هو سنة لو نقوى عليه اختذانه ولكن له   :قال  

رأس يسن إبقاؤه مع العمل مبا هو مستحب له من ادهان وتنظيف شعر ال كلفة ومئونة
وكذا.. وهلذا قال أمحد هو سنة ـ أي إبقاء شعر الرأس ـ لو نقوى عليه اختذانه لكن له  

أي  "1"ويكون إىل أذنيه ويسرحه ويفرقهكلفة ومؤونة ألنه حمتاج دهان وتنظيف وكذا 
" أي ميكن أن يطيل الشعر 2"منكبيه وينتهي إىل يطيل الشعر حىت يصبح إىل حد األذن 

حىت يصل إىل األذن أو يصل إىل املنكب واملنكب هو الكتف هو ما اجتمع العضد مع 
 "3"كشعره صلى هللا عليه وسلم وال أبس بزايدةالكتف. فإىل أن يصل إىل املنكب. 

 أي يزيد على املنكب وال أبس أبن جيعله ذؤابة أي الضفرية . وجعله ذؤابة
 أي شيخ اإلسالم ابن تيمية ويعفي حليته وُيرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين :قال  

" أي من اللحية  فيحرم حلقها لكن لو أخذ 1"منها القبضةزاد على  يكره أخذ ما وال
"  أي ال 2"وما حتت حلقه وقص ما زاد على القبضة فال أبس بذلك وال يكره أي يباح
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, اللحية هي ما تنبت على العارضني والذقن يكره أخذ ما حتت حلقه ألنه ليس بلحية
وحيف شاربه وهو أوىل من قصه واحلف هو املبالغة يف  وُيف شاربه وهو أوىل من قصه

 قص الشارب.
: خمالفا أي يبدأ ابخلنصر بعده الوسطى بعدها اإلهبام فصارت اً ويقلم أظفاره خمالف :قال  

ناها خوابس ويسراها يبدأ ابإلهبام مث هذه خوابس مث ينتقل إىل السبابة خوابس أي يصري مي
وينتف إبطه وُيلق  :الوسطى مث اخلنصر مث إىل السبابة مث للبنصر فتصري أوخسب قال

 والتنوير فعله أمحد يف العورة وغريهاأي العانة يزيلها مبا شاء  عانته وله إزالتها مبا شاء
ويدفن ما يزيله من الشعر التنوير أي وضع النورة مادة مزيلة للشعر فإذا وضعها أزالت 

يقول أن هذه ينبغي عليه أن يدفنها وهذا مروي عن ابن عمر رضي  شعره وظفره وحنوه
هللا عنه أي دفن هذه األشياء أي الشعر والظفر وكذا بعضهم يقول للمصلحة حىت ال 

ألن  ويفعله كل أسبوع يوم اجلمعة قبل الزواليتالعب هبا السحرة وقد يقال لغري ذلك. 
أي األظافر  وال يرتكه فوق أربعني يوماورد فيه حديث ذكره البغوي يف شرح السنة  هذا

أكثر من أربعني يوم وحلق العانة ونتف اإلبط للحديث يف الصحيح " وقت لنا يف قص 
وأما الشارب ففي كل الشارب وتقليم األظافر وحلق العانة  أال نرتك أكثر من أربعني يوم 

 .مجعة
وهي مجع سنة وهي يف اللغة الطريقة ويف االصطالح ما  لوضوء()ومن سنن ا :قال  

تركه هذا التعريف ليس تعريفا للسنة وإمنا هو بيان حلكم يثاب على فعله وال يعاقب على 
 السنة 

 وعندهم من مجلة املردود..... أن تدخل األحكام يف احلدود
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اله وأفعاله وتقريراته على أقو  وتطلق أيضاً فهم يعرفون الشيء حبكمه تسهيال للطلبة.  
إذاً هذا هو اإلطالق الثاين السنة: ذكر للسنة تعريفني األول ما  صلى هللا عليه وسلم

يثاب على فعله وال يعاقب على تركه وهذا تعريف السنة عند الفقهاء واألدق أن يقال ما 
يه وسلم أمر به أمرا غري جازم. والسنة عند احملدثني تطلق على أقوال النيب صلى هللا عل

 وعلى أفعاله وتقريراته صلى هللا عليه وسلم. 
ومسي غسل األعضاء على الوجه املخصوص وضوءا لتنظيفه املتوضئ وحتسينه  :قال  

وتقدم أنه يتأكد بدأ ابلسواك فقال من سنن الوضوء السواك هذه السنة األوىل  )السواك(
 هذه السنة األوىل.وحمله عند املضمضة أي يف الوضوء  فيه
ولو   يف أول الوضوء ولو حتقق طهارهتما (وغسل الكفني ثالاثً ) :قال ،السنة الثانية  

بنية وتسمية  غسلهما ثالاثً  (وجيب)كان متحقق الطهارة فهذه سنة من سنن الوضوء 
مر معنا, وعنه يستحب, ما هو  ملا تقدم يف أقسام املاء من نوم ليل انقض لوضوء()

ينوي ويسمي ؟ مىت  ،أي الكفني ثالاث بنية وتسمية وجيب غسلهما :الذي يستحب؟ قال
من نوم ليل انقض لوضوء وقد تقدمت معنا هذه املسألة وقلنا أن من وضع يده يف املاء 

فإن املاء يصبح طاهرا ولذا قال ملا تقدم يف أقسام املياه. لكن هذه املسألة نفسها وهو أنه 
ث إذا استيقظ أحدكم من نومه فال جيب غسلها ثالاث هلذا الذي قام من نوم ليل حلدي

يغمس يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالاث فإنه ال يدري أين ابتت يده. وقلنا أهنم أخذوا من 
قوله ابتت أن هذا احلكم خاص مبن قام من نوم الليل ألن البيتوتة ال تكون إال يف نوم 

 الليل.
ب والكالم على غسل وكذا جهال. ألنه قال جي ويسقط غسلهما والتسمية سهواً  :قال 

الكفني ثالاث ملن قام من نوم ليل. قال جيب غسلهما ابلنية وابلتسمية. ولو أنه نسي 
أي تعبدي ليس ملعىن معقول لو  وغسلهما ملعىن فيهماالتسمية تسقط وكذلك جهال. 
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قلنا ملعىن معقول كما يقول اجلمهور ملا أوجبوا هذا الغسل وملا سلبوا من املاء الطهورية 
 جرد غمس اليد فيه.مب

يقول  فلو استعمل املاء ومل يدخل يده يف اإلانء مل يصح وضوؤه وفسد املاء :قال  
مثال: ما غمس يده يف املاء لكن أمر املاء على يده وتوضأ هبذا املاء نفس الشيء املهم أن 

 املاء ال ميس هذا العضو الذي مل يغسل ثالاث بسبب القيام من نوم الليل حىت ال يفسد
املاء فيتحول إىل طاهر فال يرفع احلدث. ويف البداية قال تسقط سهوا وجهال والتسمية 

تسقط سهوا وجهال فلو أن إنسان قام ونسي فغسل اليدين ثالاث ونسي وتوضأ فتسقط 
 عنه التسمية ويصح وضوؤه.   

مبضمضة مث )الوجه  قبل غسل البداءة()من سنن الوضوء  و() :قال ،السنة الثالثة  
ما هي السنة؟ املضمضة واالستنشاق  بيمينه واستنثاره بيساره ثالاثً  ثالاثً  (ستنشاقا

سيأيت أهنا ركن وفرض فليس الكالم عن املضمضة واالستنشاق وإمنا الكالم على البداءة 
ابملضمضة مث االستنشاق الرتتيب بني املضمضة مث االستنشاق. ويتكلم عن استعمال 

ق ابليسار هذا هو السنة أما نفس املضمضة فهي واجبة ومن املضمضة ابليمني واالستنشا
 تركها يبطل وضوؤه.

)لغري أي يف املضمضة واالستنشاق  )املبالغة فيهما(من سننه )و(  :قال ،الرابع  
أي يف حق الصائم. إذاً املبالغة يف املضمضة واالستنشاق سنة يف حالة  فتكره صائم(

واملبالغة يف املضمضة إدارة يشرح املبالغة فيقول:  وليست سنة بل مكروهة يف حالة. اآلن
يدخل املاء إىل أقصى  ويف االستنشاق جذبه بنفس إىل أقصى األنف املاء جبميع فمه

أي يف بقية األعضاء  ويف بقية األعضاء دلك ما ينبو عنه املاء للصائم وغريهاألنف 
 دلك ما ال يصل إليه املاء بسهولة للصائم وغريه.
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أي اليت تسرت البشرة فاللحية  )ختليل اللحية الكثيفة(من سننه  و()خلامسة: السنة ا  
الكثيفة ختليلها سنة أما اللحية اخلفيفة فتخليلها واجب والفرق بني الكثيفة واخلفيفة أن 
الكثيفة تسرت البشرة اليت حتتها وأما اخلفيفة فال تسرت البشرة, البشرة تظهر من خالهلا. 

من خالل الشعر جيب غسل البشرة الظاهرة وأما إذا استرتت البشرة فإذا ظهرت البشرة 
ابلشعر فإنه يكفي غسل ظاهر الشعر من اخلارج ويستحب التخليل من الداخل أما إذا  

كانت خفيفة تظهر الشعر فهنا جيب ختليل البشرة من الداخل فيصبح التخليل هنا 
نقطتان واملوحدة اليت هبا نقطة واحدة مرت معنا واملثناة اليت فيها  ابلثاء املثلثة واجب.

وهي اليت وهناك الفوقية والتحتية واملعجمة اليت فيها نقاط واملهملة اليت ال نقاط فيها قال 
تسرت البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من حتتها أبصابعه مشتبكة أو من جانبيها 

وابقي شعور  هي الشعر الذي حتت الشفة السفلى وكذا عنفقتهأي يدلكها ويعركها 
أي كذلك العنفقة وابقي شعور الوجه مثل اللحية اخلفيفة والكثيفة فإن كانت كثيفة  الوجه

 فيغسلها من اخلارج وإن كانت خفيفة فيغسلها من الداخل.
        

أي أصابع اليدين والرجلني قال يف  )األصابع(من سننه ختليل  )و(السنة السادسة:   
ن االلتصاق يف أصابع الرجلني أكثر من أصابع اليدين أل الشرح وهو يف الرجلني آكد

 وخيلل أصابع رجليه خبنصر يده اليسرى من ابطن رجله اليمىن من خنصرها إىل إهبامها
ويف أي يستعمل خنصر اليسرى ويبدأ من أصابع رجله اليمىن من خنصرها إىل إهبامها 

أصابع يديه إحدامها و  مث اليسرى ابلعكس من إهبامها إىل خنصرها اليسرى ابلعكس
 فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط أي وخيلل أصابع يديه إحدامها ابألخرى. ابألخرى

 أي لو كانت األصابع ملتصقة أو أن بعض األصابع ملتصق فامللتصق يسقط فيه التخليل.
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)وأخذ ماء جديد والثامنة:  بال خالف )التيامن(من سننه  )و(السنة السابعة:   
معناه أنه أيخذ ماء للرأس وأيخذ ماء لألذنني يستدلون هلذا  مسح رأسهبعد  لألذنني(

حبديث البيهقي أنه أخذ ماء ألذنيه غري املاء الذي أخذه لرأسه. فحديث البيهقي دليل 
هلذه املسألة, لكن عند مسلم ومسح برأسه مباء غري فضل يديه. إذاً مسح الرأس مباء 

أنه مسح األذن مباء جديد غري ماء الرأس. وهلذا  جديد غري ماء اليدين. ورواية البيهقي
فالرواية األخرى عند اإلمام أمحد قال يف اإلنصاف: وعنه ال يستحب, بل ميسحان مباء 

الرأس. أي أن من جعل حديث مسلم هو الصحيح وهو الصحيح حقا وليس فيه إشكال 
, بعدم لكن جيعل رواية البيهقي خطأ وحديث مسلم هم الصواب فإنه يقول بذلك

استحباب ماء جديد. لكن من يعترب أن كال احلديثني صحيح وهذا يتكلم عن قضية 
 وهذا عن قضية ..

أي من سنن الوضوء جماوزة حمل فرض وأين حمل  وجماوزة حمل فرضالسنة التاسعة:   
الفرض؟ كل عضو له حمل فرض ففي اليد إذا غسل الرفق يستحب أن يزيد وإذا غسل 

استحب أن يزيد. وعنه ال يستحب الزايدة عن حمل الفرض. وهم الرجل مع الكعبني 
يستدلون حبديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذه اللفظة بعضهم يقول 

أهنا مدرجة من كالم أيب هريرة رضي هللا عنه. واخلالف يف هذه املسألة قوي ألنه حىت فهم 
ا من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم أيب هريرة رضي هللا عنه ال يستهان به فمن جعله

فهذا دليلها ومن جعلها من كالم أيب هريرة وفعل أيب هريرة وظاهر كالم النيب صلى هللا 
عليه وسلم إسباغ الوضوء على املكاره لكن كلها قد تفسر بشيء اثن فتفسر إسباغ 

تحب الزايدة. والنفس الوضوء مبعىن إمتامه وعدم التقصري فيه. لكن الرواية الثانية أنه ال تس
 إليها أميل.
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وتكره الزايدة  وتكره الزايدة عليها )الغسلة الثانية والثالثة(من سننه  )و(العاشرة:   
يعين لو أصابه شك هل غسل  ويعمل يف عدد الغسالت ابألقلعلى الغسلة الثالثة. 

توضأ مرة  فلو وجيوز االقتصار على الغسلة الواحدةغسلتني أو ثالثة يعتربها اثنتني. 
واحدة يغسل كل عضو مرة واحدة فال أبس ولو توضأ يف كل عضو مرتني فال أبس. 

ورد عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتني مرتني وثالث. ولو خالف يف  صلى هللا عليه وسلم فالنيب
أي عضو فغسله مرة وعضو مرتني وعضو ثالث كل ذلك ال حرج فيه لكن األفضل 

ثالث أفضل منهما ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر والثنتان أفضل وال التثليث.
العنق ليس له دخل يف  يسن مسح العنق وال الكالم على الوضوء من بعض مل يكره وال

الوضوء فال يسن أن ميسح والكالم ال يسن الكالم فيه أو يسن ترك الكالم على الوضوء. 
 والكالم على الوضوء يكره.

 
 ابب فروض الوضوء وصفته

 
كان الوضوء يسمونه الفرض ويسمونه الركن لكن الواجب أقل من الفرض والركن أي أر   

؟ أن ما هو وال تنسوا أننا عندان يف الوضوء واجبات وأركان أو فروض والفرق بينها
الواجبات أقل من األركان فلو نسي الواجب ال يضر العمل فنسيان الواجب ال يبطل 

 لفرض والركن شيء واحد. الوضوء خبالف نسيان الفرض أو الركن. وا
أصلها احلز والقطع وشرعا ما أثيب فاعله أي يف اللغة  الفرض لغة يقال ملعان :قال  

وقلنا أن هذا ليس تعريف للفرض وإمنا هو حكمه بيان الشيء حبكمه وإال  وعوقب اتركه
والوضوء استعمال ماء فالفرض هو ما أمر به أمرا غري جازم فاآلن هو يعرف الوضوء: 

وكان فرضه مع فرض الصالة كما . ور يف األعضاء األربعة على صفة خمصوصةطه
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أي كان فرض الوضوء مع فرض الصالة , املبدع البن  رواه ابن ماجه ذكره يف املبدع
لقوله تعاىل:  "1"( )غسل الوجه :أحدها )فروضه ستة(مفلح برهان الدين احلفيد. 

 فاغسلوا وجوهكم )ضمضة واالستنشاق منه واآلية مل تذكر أي امل )والفم واألنف منه
املضمضة واالستنشاق لكنها ذكرت الوجه فاإلمام أمحد يعترب أن الفم واألنف داخل يف 

الوجه أي ان داخل الفم واألنف له حكم اخلارج وليس له حكم الداخل بدليل أن املاء لو 
ل اخلمر يف فمه فإنه وضعه الصائم يف فمه ال يفطر. إذاً الفم له حكم اخلارج ولو وضع رج

ال حيد ممكن يعزر لكن ال حيد فال يعترب شاراب للخمر. فكل هذه أدلة على أهنما هلما 
فال تسقط أي يف تعريفه  أي من الوجه لدخوهلما يف حدهحكم اخلارج وليس الداخل. 

ال إذاً هي ركن يف الوضوء والغسل.  املضمضة وال االستنشاق يف وضوء وال غسل
أي أهنا ال تسقط عمدا وال سهوا ألهنا أركان. وهذا الكالم خالف واً عمداً وال سه

اجلمهور فجمهور العلماء يعتربون املضمضة واالستنشاق سنة حافظ عليها النيب صلى هللا 
 عليه وسلم ويستدلون هلذا بدم ورودها يف اآلية.

واملرفق  املرافق وأيديكم إىل   :مع املرافقني لقوله تعاىل )غسل اليدين(الثاين  )و(   
 ما هو؟ هو املفصل الذي يربط بني الساعد والعضد .

وامسحوا برؤوسكم ، لقوله تعاىل: )ومنه األذانن(كله   )مسح الرأس(الثالث  (و)    
 ورواه الرتمذي  "األذانن من الرأس" رواه ابن ماجه :صلى هللا عليه وسلم، وقوله

أيب أمامة وبعضهم حسن هذا احلديث  وضعفه. واحلديث خمتلف يف رفعه ووقفه على
 بطرقه .

 وأرجلكم إىل الكعبني  مع الكعبني، لقوله تعاىل:  )غسل الرجلني(الرابع  )و(    
 والكعبان مها العظمتان الناتئتان أي البارزاتن يف جنيب القدم.
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سلوا فاغ أي يف اآلية من قوله تعاىلعلى ما ذكر هللا تعاىل )الرتتيب( اخلامس  )و(    
فرتتيب اآلية هو  وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إىل الكعبني

ألن  :واجب يف الوضوء. ما هو الدليل على أن الرتتيب يف اآلية مقصود؟ قال املصنف
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل  :قال تعاىل هللا تعاىل أدخل املمسوح بني املغسوالت

أي واغسلوها فأدخل املمسوح بني  ءوسكم وأرجلكم إىل الكعبنياملرافق وامسحوا بر 
فلو كان الرتتيب ليس مرادا فال يكن  و ال نعلم هلذا فائدة غري الرتتيب املغسوالت 

واآلية سيقت لبيان الواجب والنيب  السياق هكذا وإمنا تذكر املمسوحات بعد املغسوالت
 ضوء ال يقبل هللا الصالة إال به".رتب الوضوء وقال: "هذا و  صلى هللا عليه وسلم

فلو غسل  فلو بدأ بشيء من األعضاء قبل غسل الوجه مل ُيسب لهوهذه دليل آخر. 
وإن توضأ منكسا أربع اليد مث بدأ ابلوجه فنقول أن هذه اليد ما غسلت فال حتتسب 

منكسا أي أربع مرات يتوضأ يغسل الرجل مث ميسح  مرات صح وضوءه إن قرب الزمن
مث اليد مث الوجه فما الذي حيسب له؟ الوجه. فأعاد مرة اثنية ما الذي يسحب؟  الرأس

اليدين. فأعادها للمرة الثالثة ما الذي حيسب؟ حيسب له مسح الرأس مث أعادها الرابعة 
فتحسب له الرجل. ويستحق مع هذا عقوبة أو تعزير إذا كان عنده أحد له عليه طريق 

ولو غسلها زمن ما صح وضوؤه ألن املواالة انقطعت يستطيع أن حياسبه. ولو بعد ال
لو غسلها مع بعضها بعضا فال حيسب له إال  مجيعا دفعة واحدة مل ُيسب له غري الوجه

انواي أي الوضوء  وإن انغمس انواي يف ماء وخرج مرتبا أجزأه وإال فالالوجه فقط. 
رجليه يصري توضأ وحسب  وخرج مرتبا أي أخرج وجهه مث أخرج يديه من املاء مث برأسه مث

 له وضوء فهذه إذا انغمس انواي للوضوء وأدخل املاء يف فمه وأنفه.
"رأى رجال يصلي ويف ظهر قدمه  صلى هللا عليه وسلمألنه )املواالة( السادس  )و(  

رأى يف رجله ملعة قدر الدرهم مل يصبها املاء فأمره أن يعيد الوضوء" رواه أمحد وغريه. 
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 يصبه املار فأمره أن يعيد الوضوء . هذا احلديث يف مسلم بلفظ فأمره أن مقدار الدرهم مل
حيسن الوضوء قال ارجع فأحسن وضوءك. وهلذا حصل اخلالف يف مسألة املواالة هل هي 

سنة أم هي واجبة؟ فعلى رواية أعد الوضوء معناه واجبة. لكن رواية أحسن الوضوء : 
أي اذهب واغسل ما تركته فإذا فهمنا أنه أحسن جمملة حتتمل أعده أو أحسن وضوءك 

يقصد ارجع فاغسل ما تركته معناه أن املواالة ليست واجبة بل هي سنة لكن لو قلنا ارجع 
)أن ال يؤخر غسل أي املواالة  )وهي(فأعد كما هو عند أمحد فمعناه أن املواالة واجبة. 

كانت املواالة فرض . إذا  بزمن معتدل أو قدره من غريه عضو حىت ينشف الذي قبله(
فما هي املواالة؟ فيقول ) وهي ( أي املواالة )أن ال يؤخر غسل عضو حىت ينشف الذي 
قبله( بزمن معتدل أو قدره من غريه.  أي إذا غسل الوجه ال يتأخر يف غسل اليدين حىت 
جيف الوجه.بل معناه أن يغسل وجهه مث ينتقل إىل غسل اليدين قبل جفاف الوجه. فإذا 

إىل مسح الرأس ميسح الرأس قبل أن جتف اليدان وهكذا يغسل الرجل قبل أن جيف  انتقل
هل نقول مسح الرأس؟ ال, بل قبل أن جيف غسل الرأس أي قبل أن جيف الرأس لو كان 

مغسوال. وكذا ال يؤخر بقية عضو حىت جيف أوله معناه أن ال يغسل مثال جزء من العضو 
قال بزمن معتدل: أو قدره من غري املعتدل مثل لو  ويرتك الباقي حىت جيف أول العضو. 

كان اإلنسان يف فرن وحرارة شديدة فسيجف العضو قبل وقته فهل يراعي جفاف العضو 
يف هذا املكان أو خارج هذا املكان فاألصل أن غسل الوجه جيف بعد ثالث دقائق لكن 

لعكس: محام فيه منطقة ساخنة وفيها فرن أو كذا أو ا أوبسبب كونه يف منطقة حارة 
رطوبة أو خبار فسيتأخر فإذا كان يف منطقة أفران فسيجف الوجه بدال من ثالث دقائق 
يف دقيقة واحدة فتصري العربة ابلثالث أو ابلدقيقة؟ بل ابلدقيقة وال يلتفت هلذا اجلفاف 
الذي حصل. ولو كان يف منطقة رطوبة كاحلمامات العامة اليت هي خارج اململكة فهي 
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ببخار املاء فهذا سيغسل وجهه والعادة أنه جيف يف ثالث دقائق مثال لكن بسبب مليئة 
البخار فسيجف يف ست دقائق فيعترب املواالة بكم؟ بثالث دقائق. الذي هو املعتاد. فإذا 

جلس يف هذا املكان مخس دقائق نقول له انقطعت املواالة ملاذا؟ ألنك لو كنت خارج 
دقائق هذه أمثلة. أما الكم فيحتاج  6أو  3الكالم مثال هذا املكان جلف العضو. وهذا 

 اإلنسان أن يطلع عليها ويقدرها.
وهناك رواية اثنية يف حتديد املواالة وضبطها: وعنه يعترب طول املكث عرفا. فمعناه أنه ما  

تقيد على الرواية الثانية ابجلفاف وعدم اجلفاف وإمنا إذا غسل بعض أعضائه يف الوضوء 
ع انقطاعا يعترب يف العرف طويل فهذا االنقطاع الطويل قد يكون بعد جفاف وقد مث انقط

نعترب أن االنقطاع ليس طويل مع حصول اجلفاف فال عربة ابجلفاف وإمنا مرده إىل العرف 
 وهذه الرواية علق اخلالل فقال: وهو األشبه يعين بقول أمحد والعمل عليه. 

وال يضر إن جف الشتغاله واالة وصور ال تؤثر: يذكر املصنف اآلن صور تؤثر على امل  
اللحية وأصابع.. إذاً مثل  كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ :مثل ماذا؟ قال بسنة

"، وإزالة 2"، وإسباغ "1ملا ال يوثر وهو متعلق بوضوء ومثل هلا بقوله كتخليل"
بتخليل حلية فجف  " فاملقصود ختليل حلية أو أصابع فإذا اشتغل4"، أو وسخ "3وسوسة"

العضو الذي قبله فما يضر ألنه كان مشغوال ابلوضوء وكذا إسباغ أي إيصال املاء إىل كل 
مكان يف العضو فهو مشغول هبذا فجف العضو الذي قبله. أو إزالة وسوسة أي بتكرار 

الغسل فجلس يفتش ليزيل عنه الوسواس أو الشك فجف الذي قبله فال تنقطع املواالة أو 
ي يف أعضاء الوضوء. إذا جاء ليغسل اليد وجد وشخ يف اليد وهي من أعضاء وشخ أ

الوضوء فانشغل إبزالتها وتنظيفها فجف الذي قبله فهذا ال يضر ألنه منشغل أبعضاء 
 الوضوء .
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" كيف حتصيل املاء؟ غسل الوجه مث ذهب إىل 1"ويضره اشتغاله بتحصيل ماء :قال  
ف العضو )الوجه( قبل أن يشرع يف غسل اليد فهل مكان يريد أخذ ماء ليغسل اليد فج

هذا يضر أم ال ؟ نعم يضر, انقطعت املواالة ألن حتصيل املاء ليس من الطهارة, حتصيل 
 املاء قبل الوضوء وليس من أعمال الوضوء نفسها.

"اشتغل بغسل اليد أكثر من ثالث مرات رابعة وخامسة .. فجف 2" أو إسراف :قال  
لغري  "4"أو وسخأي يف غري أعضاء الوضوء  "3"أو جناسة :انقطع. قالالذي قبله نقول 

فهذه أربعة أي اشتغل إبزالة جناسة ليست يف حمل الوضوء أو اشتغل إبزالة وسخ  طهارة
ليس يف حمل الوضوء وهذا معىن قوله: لغري طهارة أي ليس يف أعضاء الوضوء فهذه صور 

 تؤثر على أعضاء املواالة أو ال تؤثر. 
ما هو احلدث وصف يقوم ابلبدن مينع من صحة  وسبب وجوب الوضوء احلدث :قال  

 وُيل مجيع البدن كجنابة الصالة. وأسبابه ستأيت يف نواقض الوضوء 
لغة القصد وحملها القلب فال يضر سبق لسانه بغري قصده وخيلصها هلل  )والنية(  

ن بغري القصد فلو جاء ليتوضأ هذه جمموعة أحكام حملها القلب وال يضر سبق اللسا تعاىل
 فقال نويت االغتسال وتوضأ فال يضر ألن العربة بقلبه وليس بلسانه وخيلصها هلل تعاىل. 

هو لغة العالمة واصطالحا ما يلزم من عدمه العدم وال  )شرط( :ما حكم النية؟ قال  
. أشراط الساعة أي عالماهتا. الشرط يف وجوده وجود وال عدم لذاته يلزم من

االصطالح هو ما يلزم من عدمه العدم فما قلنا هو شرط للوضوء مثل النية فإذا عدمت 
النية عدم الوضوء. إذا قلنا أن النية شرط للصالة فإذا عدمت النية عدمت الصالة. فإذا 

عدم الشرط عدم املشروط.  قال وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته فال يلزم من 
ة وال يلزم من وجود النية وجود الوضوء وال عدم الوضوء أي ال وجود الوضوء وجود الصال
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يلزم من وجود الشرط وجود املشروط وال عدم املشروط ليس له عالقة ابلوجود. فقد يوجد 
الشرط ويوجد املشروط أو ال يوجد املشروط. لكن االلتزام هو يف العدم وليس االلتزام يف 

من ذلك أن يوجد الوضوء أو ال يوجد لكن إذا  الوجود. إذا وجدت نية الوضوء فال يلزم
 عدمت النية يلزم منه انعدام الوضوء. 

" 1"فال يصح وضوء "إمنا األعمال ابلنيات" :حلديث )لطهارة األحداث كلها( :قال  
أي إال ابلنية. ما هي النية اليت ترفع  ولو مستحبات إال هبا "3"وتيمم "2"وغسل

 احلدث؟ قال 
)الطهارة ملا يقصد  وهذه النية األوىل اليت ترفع احلدث. "1" أو( دث،) فينوي رفع احل  

" إذاً يتوضأ يف الصورة األوىل وينوي يف قلبه رفع احلدث. والصورة 2" ال يباح إال هبا(
الثانية يتوضأ وينوي يف قلبه الطهارة للصالة الطهارة للطواف الطهارة حلمل املصحف 

املصحف ال تباح إال ابلطهارة فلما توضأ بنية  فهذه الثالث الصالة والطواف ومحل
أي ابلطهارة كالصالة والطواف ومس الطهارة للصالة فمعناه أنه نوى رفع احلدث. 

فمادام أنه نوى أن يتوضأ ليصل فقد نوى أن  املصحف ألن ذلك يستلزم رفع احلدث
ه الطهارة. يرفع احلدث. فهذه صوراتن أن ينوي رفع احلدث أو ينوي الطهارة ملا جيب ل

والصورة الثالثة أن ينوي الطهارة ملا تسن له الطهارة فهل يرتفع احلدث أم ال؟ نعم يرتفع.  
 كأن ينوي الطهارة لقراءة القرآن فهذه الثالثة. والصورة الرابعة أتيت يف وقتها.

فقط ما  فإن نوى طهارةقال ـ وانتبهوا إىل النيات اليت ال تقبل وال يرتفع هبا احلدث ـ   
ما تكفي. هل يف كل  أو وضوءاً يرتفع احلدث ألنه ليست هذه هي الطهارة اليت يريدها, 

النسخ أو أطلق؟ هل هناك نسخة وأطلق؟ يف نفسي من نسخة أو أطلق شك أهنا وأطلق 
وليست أو أطلق وإن كان كل نسخ الروض اليت وقفت عليها أو أطلق. ألن املسألة 

لق ومل يعني ما هي هذه الطهارة أو نوى وضوءا مفرتضة يف ماذا؟ إذا نوى طهارة وأط
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وأطلق وما عني ملا هذا الوضوء أو أطلق على كالم املصنف ميكن توجيهها ونقول أطلق 
أي أنه توضأ ومل ينو شيئا ومل يقصد شيئا وإذا جعلناها وأطلق يصري إذا نوى طهارة وأطلق 

فال ندري ملاذا هذا الوضوء أو نوى وضوءا وأطلق فإن احلدث ال يرتفع ألن وضوءه مطلق 
أو أو طهارة مطلقة فال ندري ملاذا هي؟ املقصود إن نوى طهارة وأطلق أو وضوءا وأطلق 

أو فلم ينو شيئا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة فهذا ال يرتفع احلدث هبا  أطلق
أو وء إذاً ال يرتفع احلدث هبذا الوض غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غريه

سيأيت إشكال أنه كيف نوى الطهارة ومل يرتفع حدثه؟ ألنه نوى طهارة  للتربد مل جيزه
مطلقة فما هي الطهارة اليت نواها ..أو نوى وضوءا وأطلق فما هو الوضوء الذي نواه 

ملاذا؟ ألن النية أمر وجودي وليس عدمي فأان كيف الشرعي، الوضوء اللغوي أم الوضوء 
حة أو وضوءه صحيح على نية ليست أكيدة يف أنه أراد رفع أقول أن صالته صحي

احلدث. فالبد أن ينوي رفع احلدث لبد أن ينوي نية تصلح لرفع احلدث ملاذا؟ ألنه إن مل 
ينو نية واضحة يف رفع احلدث لن يرتفع حدثه بدليل إمنا األعمال ابلنيات. إذاً هذا ماذا 

ال ندري ما هي نيته؟ أو هو نفسه ال نوى؟ ال ندري. فكيف نقول وضوؤه صحيح وحنن 
يدري ما نوى.ألن هذا حق هلل عز وجل التساهل يف النية مشكله والوسوسة أيضا مشكلة 

يف الطرف املقابل بعض الناس يوسوس ويكرب أربع مرات من الشك. ويف الوضوء يتوضأ 
فع الناس عشر مرات هذه وسوسة ولكن يف املقابل ليس معىن أننا حنارب الوسوسة أننا ند

للتساهل البد أن يقصد شيئا ألهنا أمر وجودي وليس عدمي ليست هي إزالة جناسة 
فالبد أن ينوي نية تصلح لرفع احلدث ما هي النية اليت تصلح لرفع احلدث؟ رجل نوى 

الطهارة هل هذا يصلح لرفع احلدث؟ ال, مادامت اشتبهت الطهارة بغريها أو نوى 
 يعلم غريه أو للتربد مل جيزه. الوضوء فقط أو أطلق أو غسل ل
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يعين توضأ ليصلي هذه الصالة فقط  وإن نوى صالة معينة ال غريها ارتفع مطلقاً  :قال  
وينوي من حدثه دائم   فاحلدث ارتفع فهو اآلن متطهر يصلي به هذه الصالة وغريها

ه ال إذاً الذي حدثه دائم ال ينوي رفع احلدث ملاذا؟ ألنه أصال حدث استباحة الصالة
يرتفع حدثه موجود وقائم فهو ينوي فقط استباحة الصالة فإذا نوى استباحة الصالة هل 

ويرتفع  :فاملصنف يقول ،سريتفع حدثه أم ال؟ اختلفوا علماء املذهب يف هل يرتفع أم ال
 :إذاً يف النية ينوي االستباحة لكن يف واقع األمر سريتفع حدثه خالفا لبعضهم قال حدثه

فلو أي دائم احلدث فهو ينوي استباحة الصالة فقط  ىل تعيني النية للفرضوال ُيتاج إ
ألنه ال جيوز له أن ينوي رفع احلدث بينما ينوي نوى رفع احلدث مل يرتفع يف األقيس 

استحباب النطق ابلنية يف  قاله يف املبدع ويستحب نطقه ابلنية سراً استباحة الصالة 
 500تأخرون من الفقهاء وهذا معناه أننا نتكلم عن الصالة والوضوء وكذا هذا استحبه امل

سنة مضت فلماذا يستحبون ذلك لتأكيد على ما يف القلب أو هو نوع من التنبيه للناس 
أنه ماذا ينوي ألنه بصراحة أان لست مع هذا القول لست معه أبداً ألنه من حيث الدليل 

أكثرهم يتوضأ بدون نية وميكن  ما عندان دليل على هذا لكن عندما جتد واقع الناس فعال
يصلي بدون نية فكأهنم استحسنوا هذا النطق لكي يذكروا الناس ماذا ينوي عند الفعل 

اكتبوا عندها ويستحب نطقه ابلنية سرا "ويف وجه ال يستحب" ألنه أصال هذا الكالم هو 
اإلقناع  وجه لألصحاب وليس من كالم اإلمام أمحد، نصره تقي الدين وابن القيم وقال يف

 يكره اجلهر هبا.
اآلن هو ذكر من شروط الوضوء شرط واحد وهو  تتمة يشرتط لوضوء وغسل أيضاً  :قال

معناه الكافر واجملنون  إسالم، وعقل، ومتييزالنية قال ويشرتط لوضوء وغسل أيضا 
أي يكون  وإابحته يعين يكون املاء طهور، وطهورية ماء والصغري ال يصح منه الوضوء،

 وإزالة ما مينع وصوله -7مباح ليس مبغصوب أو مسروق فهذا شرط لصحة الوضوء،املاء 
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إىل البشرة يعين إنسان وضع على يده بواي أو على يده لصقة فهي متنع وصول املاء فال 
 وانقطاع موجب -8يصح وضوءه البد أن يزيل احلوائل اليت حتول بني البشرة وبني املاء،

ع يف الوضوء واحلدث مستمر يعين يشرع يف البول ويف مبعىن إنسان ال يستطيع أن يشر 
نفس الوقت يغسل وجهه للوضوء ال يصلح هذا فالبد أن ينقطع موجب ألنه إذا غسل 

وجهه انتقض خبروج هذا البول أو حنوه. وهذه الثمانية للوضوء وللغسل لكن الوضوء يزيد 
ذا التاسع وهذه املسألة ه ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار :قال :بشرطني آخرين ومها

ودخول وال يصح قبل االستنجاء وضوء وال غسل، واملسألة العاشرة  :مرت معنا ملا قال
 .وقت على من حدثه دائم لفرضه

 
قرآن وذكر وأذان  )فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة(قال املصنف رمحه هللا:     

احلدث: الصورة األوىل: أن  قد مر معنا فيما سبق صور لرفعونوم وغضب ارتفع حدثه. 
يتوضأ بنية رفع احلدث، الصورة الثانية: إذا نوى الطهارة ملا ال تباح إال هبا أو ملا جتب له 

الطهارة، الصورة الثالثة اليت ذكرها اآلن وهي إذا توضأ ملا تسن له الطهارة مثل قراءة 
)جتديداً نوى )أو(  :القرآن أو للذكر أو لألذان أو نوم أو غضب، الصورة الرابعة: قال

حدثه ألنه نوى طهارة  )انسياً حدثه ارتفع(أبن صلى ابلوضوء الذي قبله  مسنوانً(
. يعين هو حمدث ونسي أنه حمدث وجاء ليتوضأ فنوى التجديد املسنون وهو يظن شرعية

أنه غري حمدث فيقول إذا نوى التجديد املسنون وهو انسي حدثه فريتفع احلدث هبذه 
ينوي جتديدا مسنوان فلو نوى التجديد غري املسنون ال يرتفع حدثه، الثاين: الشروط: أن 

أن يكون انسي حلدثه فلو كان ذاكرا حلدثه ال يرتفع حدثه ألن هذا تالعب أن يكون 
حمدث وذاكر أنه حمدث مث ينوي التجديد، ما هو التجديد املسنون؟ شرحه املصنف 
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سن جتديد الوضوء؟ إذا توضأ اإلنسان وصلى بقوله: أبن صلى ابلوضوء الذي قبله، مىت ي
هبذا الوضوء فيسن له أن جيدد لصالة أخرى لكن إذا توضأ ومل يصلي فال يسن له 

 التجديد هذا معناه قال انسيا حدثه ارتفع ألنه نوى طهارة شرعية هذا التعليل. 
سل كغ  )غسالً مسنوانً(من عليه جنابة  )وإن نوى( قال: ،انتقل إىل مسألة أخرى  

غسل اجلمعة عند احلنابلة سنة فإذا نوى من عليه اجلنابة غسال مسنوان كغسل اجلمعة 
الصورة هي  )أجزأ عن واجب(قال يف الوجيز انسياً قال:  اجلمعة هل يرتفع حدثه أم ال؟

إذا نوى من عليه اجلنابة غسال مسنوان فهل يرتفع حدثه؟ كثري من علماء املذهب يقيد 
م يرتفع بشرط أن يكون انسي للحدث يعين مثل الصورة املاضية أما هذه املسألة يقول نع

إذا كان ذاكرا للحدث فال. إذاً بعضهم قيده هبذا وبعضهم مل يقيده مثل احلجاوي يف 
األصل فاملسألة تشبه إذا نوى ما تسن له الطهارة يرتفع حدثه إذاً كذلك إذا نوى غسال 

أن يكون انسي حلدثه وبعض األصحاب قيده  مسنوان ارتفع حدثه وعليه جنابة فال حنتاج
مبا إذا كان انسيا حلدثه. وقيل بشرط أن يكون انسيا حلدثه ألن كالم املاتن غري كالم 

الشارح وكالم املاتن هنا ويف اإلقناع كذلك والشارح هنا ويف اإلقناع قيده بكالم صاحب 
ه من نوى غسل الوجيز أن هذه املسألة مفرتضة فيمن نسي حدثه وهي من وجه تشب

مسنون وأجزأت عن واجب تشبه من توضأ ملا تسن له الطهارة فهذا اغتسل للجمعة 
واجلمعة يسن هلا االغتسال إذاً هذه مثل تلك فال داعي لتقييدها وبعضهم يقول ال. 

واألكثر ينقلون قيد الوجيز ويقولون هذه ليست مثل تلك. قال انسيا أي حدثه. لنعيد 
كغسل اجلمعة، قال يف الوجيز   )غسالً مسنوانً(من عليه جنابة  )وإن نوى(املسألة: 

. أن من نوى التجديد يرتفع حدثه كما مر فيمن نوى التجديد  )أجزأ عن واجب(انسياً 
أي إن نوى واجبا أجزأ  )وكذا عكسه( :إذا كان انسيا حدثه وليس إذا كان ذاكرا. قال

واألفضل أن عين الواجب واملسنون  يوإن نوامها حصال ، الصورة الثالثة:  عن املسنون
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. فهذا األفضل أن يغتسل غسلني غسل للواجب يغتسل للواجب مث للمسنون كامال
 وغسل للمسنون أو ينوي بغسله االثنني معا ينوي به الواجب واملسنون.

يعين مثال متنوعة ولو متفرقة  )وإن اجتمعت أحداث(مازلنا يف مسائل النية قال:   
بول، خروج غائط هذه كلها أحداث متنوعة ولو متفرقة أي ليست يف خروج ريح، خروج 

يعين  أو غسالً كما ذكرت خروج ريح أو غري ذلك   )توجب وضوءاً،وقت واحد 
اجتمعت أحداث توجب غسال مثل انقطع دم احليض وحدوث إنزال أو مجاع هذه 

 أحداث متنوعة توجب غسال وتلك أحداث متنوعة توجب وضوءا فهذا الذي حدث
يعين عندما توضأ وهو عليه أحداث كثرية خروج  فنوى بطهارته أحدها(للرجل أو للمرأة 

ريح وخروج بول وخروج غائط فنوى الوضوء من أجل خروج الريح فهل سريتفع حدثه؟ 
سريتفع احلدث  فهو قصد رفع احلدث )ارتفع سائرها(ال على أن ال يرتفع غريه  قال:

األخرى هذا معناه كذلك لو اغتسل من أجل خروج  وليس بالزم أن ينوي رفع األحداث
املين فإنه سريتفع احلدث الذي سببه املين والذي سببه اجلماع والذي سببه انقطاع دم 

احليض كلها سرتتفع لكن املصنف يقول بقيد بشرط أال يكون قد نوى هذا ال غريه أما 
األعمال ابلنيات"  إذا نوى أن يرفع احلدث الذي هو بسبب اإلنزال ال غريه "وإمنا

فاملصنف يقول ال يرتفع فلو نوى أال يرتفع غريه فلن يرتفع ولن يصبح طاهر وإمنا هو 
ال على أن ال  مازال حمدث حدث أكرب ابألحداث األخرى اليت مل ينوي رفعها قال:

أي ابقيها ألن األحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع )ارتفع سائرها( يرتفع غريه 
رة ذلك: شخص عليه أربعة أسباب موجبات للحدث األصغر فتوضأ بنية . وصو الكل

رفعها مجيعا ارتفع حدثه، توضأ بنية رفع أحدها ونسي الباقي ارتفع حدثه، الصورة الثالثة: 
توضأ بنية رفع أحدها على أال ترتفع الباقية فال يرتفع احلدث كذلك لو كان عليه ثالث 
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ا ارتفع عنه الباقي إال يف صورة إذا نوى رفع موجبات غسل فنوى االغتسال عن أحده
 احلدث عن هذا املوجب على أال يرتفع الباقي فإنه ال يرتفع حدثه فمازال حمداث.

فلو  )عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية(أي ابلنية  )وجيب اإلتيان هبا(قال:   
اجب األول الذي معناه لو نوى بعد الو فعل شيئا من الواجبات قبل النية مل يعتد به 

فعله فيعترب مل يفعله ألنه فعله بدون نية إذاً بطل العمل كله وهو قال أول واجب هو 
التسمية معناه أنه لو مسى مث نوى وأكمل الطهارة إذاً هو تطهر بدون تسمية إذا قلنا هي 
واجبة وإذا قلنا تسقط مع النسيان وهو نسيها فأول واجب يف حقه هو غسل الوجه فلو 

غسل الوجه مث نوى وأكمل فيصري أنه مل يتوضأ ألن غسل الوجه مل أييت به فهو غسله أنه 
فلو فعل شيئا من  غسل عادة وليس عبادة أي ليس بنية الوضوء هذا املقصود قال:

النية األصل فيها أن  الواجبات قبل النية مل يعتد به وجيوز تقدميها بزمن يسري كالصالة
 مثال يف الصالة تكون مع هللا أكرب لكن جيوز تقدميها تكون مقارنة ألول العمل يعين

يعين قبل الشروع يف الطهارة لو نوى وعمل  وال يبطلها عمل يسريبشيء يسري ال أبس 
 عمال يسريا وشرع فال يضر.

كغسل اليدين يف  أي مسنوانت الطهارة )عند أول مسنوانهتا(النية )وتسن( قال:   
 نقول واجبة؟ ألنه إذا أتى ابلنية عند أول مسنون حتسب ملاذا تسن النية وال أول الوضوء

هذه األعمال على أهنا سنة فيسن له أن يدخل هذه يف السنة ينويها قبل املستحبات حىت 
تصبح مستحبات أما لو أنه مل ينوي وعمل املستحبات فال تعد مستحبات وضوء هذه 

أي قبل  ل واجب()إن وجد قبكغسل اليدين يف أول الوضوء أعمال عادية قال 
 التسمية.

أي مجيع الطهارة )يف مجيعها( أي تذكر النية  )استصحاب ذكرها(يسن )و(  قال:  
النية تستصحب بصورتني إما أن توجد ذكرا وإما أن توجد لتكون أفعاله مقرونة ابلنية. 
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حكما، توجد ذكرا أي يستحضر ويتذكر النية وهذا الذي حيصل يف أول العبادة عند 
عند الصالة يستحضرها ذكرا أي يتذكرها وبعد ذلك شرع يف أعمال الوضوء أو  الوضوء،

يف أعمال الصالة فنسي النية فاآلن النية ليست موجودة ذكرا لكنها جيب أن تكون 
موجودة حكما إذاً جيب أن يستصحب حكمها وهو مبعىن أن ذكرها ال يكون موجود 

ا مستمر فقال املصنف ننتبه ألمرين لكن حكمها مستمر وهو إذا مل ينوي قطعها فحكمه
اإلتيان ابلنية ذكرا يف أول العمل وحكمه واجب، استصحاب ذكر النية يف كل العمل 

سنة غري مستحب ألن ال أحد يقدر يفعل هذا فهذا صعب طبعا أن يستحضر النية طول 
العبادة لكن من استطاع أن يفعل ذلك فهو سنة. استصحاب حكم النية يف كل العمل 

أي حكم  )وجيب استصحاب حكمها(اء كانت صالة أو طهارة فهو واجب، قال: سو 
فإن وهذا هو معىن استصحاب حكمها النية أبن ال ينوي قطعها حىت يتم الطهارة 

أي حكمها متصل موجود. اآلن مسائل الشك يف النية: قال  عربت عن خاطره مل يؤثر
إال أن ن جديد ألنه يف أثناء العمل يبدأ م وإن شك يف النية يف أثناء طهارته استأنفها

ألن هذا من الشيطان وعالجه جتاهله أما إذا  يكون ومها كالوسواس فال يلتف إليه
جتاوب مع هذا الوهم أو جتاوب مع هذا الوسواس فإنه يتسلط عليه ويتعبه وهو شرعا 

ه يسلط مأمور جتاهل هذا الوسواس مبعىن أنه إذا جتاوب مع الوسواس فإنه حيرم عليه ألن
الشيطان من نفسه ويسلط هذا املرض من نفسه إذاً جيب عليه وجواب أن يتجاهل هذا 

الوسواس وأال يلتفت إليه وأن يتعمد خمالفته حىت يربأ منه. فنفرق بني شخص عنده 
وال يضر إبطاهلا بعد فراغه  :وسواس وشخص حتصل معه مرة يف الشهر أو يف السنة. قال

لوضوء أو انتهى من الصالة أراد قطع النية فال يضر انتهت أي النية إذا انتهى من ا
أي بعد الفراغ. إذاً صار عندان ثالث صور للشك يف النية:  وال شكه بعده.الصالة. 
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داخل العمل وخارج العمل فإذا كان أصابه الشك داخل العمل فيستأنف إال إذا كان 
و أعظم من الشك وهو نية وسواس أما إذا فرغ من العمل فال يضر الشك وال يضر ما ه

 اإلبطال ألن العمل انتهى. 
)أن ينوي مث الكامل أي كيفيته  )وصفة الوضوء( ننتقل اآلن إىل صفة الوضوء: قال:  

تنظيفا هلما فيكرر غسلهما عند االستيقاظ من  ()ويغسل كفيه ثالاثً وتقدما  يسمي(
ستيقاظ من النوم ويف إذاً سيغسل ثالث مرات من أجل االالنوم ويف أوله أي الوضوء 

)مث  أول الوضوء سيغسل ثالاث إذاً لو أنه استيقظ وأراد الوضوء سيغسل ست مرات،
صور املضمضة واالستنشاق  بيمينه ومن غرفة أفضل ثالاثً  ثالاثً يتمضمض ويستنشق(  

أكثر من صورة هناك صورة تسمى صور الوصل يعين أن يصل املضمضة واالستنشاق 
ضل من الفصل والفصل أن يفصل املضمضة عن االستنشاق يف بكف واحدة وهذا أف

الغرفات أي يغرتف غرفة للمضمضة مث غرفة لالستنشاق والفصل هذا سيحتاج إىل ست 
غرفات لكن األفضل من هذا أن يصل بني املضمضة واالستنشاق بغرفة واحدة وهذا أيضا 

شاق فهذا أفضل من له صور فإما أن يغرتف ثالث غرفات يف كل غرفة مضمضة مث استن
أن يغسلها ابلست. وهناك من قال أن غرفة واحدة يتمضمض مث يستنشق مث يتمضمض 

مث يستنشق ...هبذه الغرفة الواحدة وهو عسري لكن النص حيتمله فاملصنف قال ومن غرفة 
أفضل وهذا ميكن تفسريه من غرفة واحدة أي مجعهما وعدم الفصل يف الغرفة الواحدة 

فاملضمضة  ويستنثر بيساره.مرات يف كل غرفة يتمضمض ويستنشق.  ويفعل ذلك ثالث
 تكون ابليمني واالستنثار يكون ابليسار.

)إىل ما احندر املعتاد غالباً  )من منابت شعر الرأس(ويغسل وجهه ثالاث وحده قال:   
حد الوجه طوال من منابت شعر الرأس املعتاد غالبا ألن بعض  من اللحيني والذقن طوال(

ناس قد يكون هو على خالف الغالب والذي يسمى األفرع الذي ينبت شعره متقدما ال
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أي يف نصف اجلبهة أو يف داخل اجلبهة ويقابله األجنح وهو الذي ينبت شعره متأخر أي 
يف منتصف الرأس أو يف مقدمة الرأس يرجع للوراء فالعربة ابملعتاد سواء كان أجنح أو 

لحيني والذقن طوال. إذاً من منابت الشعر إىل هناية الذقن أو أفرع. قال إىل ما احندر من ال
مع ما اسرتسل من اللحية هناية اللحية إذا كانت هناك حلية فاللحية تعترب من الوجه 

ألن ذلك حتصل به فاألذن ليست داخلة يف الوجه   ()ومن األذن إىل األذن عرضاً 
العذار هو  بني العذار واألذن منه املواجهة، واألذانن ليسا من الوجه، بل البياض الذي

العظم الناتئ مقابل األذن وما فوق العذار يقال له الُصدغ فيقول البياض الذي بني العذار 
 واألذن هو من الوجه ألننا قلنا من األذن إىل األذن فالبياض الذي قبله من الوجه.

معناه أن يصف البشرة  )من شعر خفيف(أي يف الوجه  )ما فيه(يغسل  )و(قال:   
يغسل الشعر والبشرة اليت حتته فمادام ظهرت البشرة فما ظهر حقه الغسل أما إذا كان 

أي  كعذارالشعر كثيف يغطي البشرة فيكفيه غسل الشعر من اخلارج ويسن التخليل 
نسميها  وأهداب عني وهو شعر اللحية، وعارض الشعر الذي على هذا العظم الناتئ،

وهي الشعر الذي حتت الشفة  وعنفقة وشارب اجب،عندان رموش وكذلك شعر احل
ال صدغ . اآلن سيذكر املصنف أشياء ال تدخل يف الوجه: قال: ألهنا من الوجهالسفلى 

وهو الشعر بعد "  2" ، وحتذيف" وهو ما فوق العذار فهو من الرأس وليس من الوجه1"
وحتت هذه املنطقة  النزعة هي الشعر املنحسر يف جانيب الرأس انتهاء العذار والنزعة

املنحسرة شعر هو التحذيف وهو بني النزعة وبني العذار واالحنسار هذا متفاوت عند 
ومها ما احنسر عنه الشعر من الرأس متصاعداً من جانبيه " 3"وال النزعتان الناس. قال 

 .  ولو من جناسة ولو أمن الضرر"  4" فهما من الرأس، وال يغسل من داخل عينيه
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وخيلل ابطنه  )الكثيف مع ما اسرتسل منه(من  )الظاهر(يغسل الشعر  )و( قال:    
إذاً غسل الظاهر من الكثيف واجب وختليل ابطن الكثيف سنة وغسل الظاهر  وتقدم.

 من اخلفيف واجب وختليله واجب.
وأظفاره ثالاث وال يضر وسخ يسري حتت ظفر  )يديه مع املرفقني(يغسل  )مث(قال:   

زون عن الوسخ اليسري الذي يكون يف الظفر ومثل األنف فهذا يتساهلون هم يتجاو  وحنوه
فيه لكن ال يتساهلون يف بقية البدن لكن اختار تقي الدين أن كذلك بقية البدن يتساهل 

ويغسل ما نبت مبحل الفرض من إصبع أو يف الوسخ اليسري لكن هذا خالف املذهب. 
الفرض أي ابلكف فيغسلها لكن لو نبتت  . فلو كان عنده إصبع زائد يف مكانيد زائدة

عنده إصبع زائدة ليست ابلكف نبتت يف الكتف أو يف العضد فهذه ليست يف حمل 
 الفرض فال جيب غسلها.

فيمر يديه من مقدم رأسه  )مع األذنني مرة واحدة(ابملاء  )مث ميسح كل رأسه(قال:   
سبابتيه يف صماخي أذنيه إىل قفاه مث يردمها إىل املوضع الذي بدأ منه مث يدخل 

وجيزئ  ظاهرها هو اخللفية هذه  وميسح إبهباميه ظاهرمهاالصماخ هو فتحة األذن هذه 
 . أبي طريقة ميسح جيزئ وهذا األفضل.كيف مسح

أي العظمني الناتئني يف أسفل الساق من  )مع الكعبني(ثالاثً )مث يغسل رجليه(  قال:  
فإذا قطعت نصف قدم اإلنسان يغسل  فروض()ويغسل األقطع كبقية امل. جانيب القدم

حلديث: الباقي أو أكثر من النصف يغسل الباقي أو قطعت القدم كلها يغسل ما تبقى 
أي من  )فإن قطع من املفصل("إذا أمرتكم أبمر فائتوا منه ما استطعتم" متفق عليه، 

 أي لو قطع حمل الفرض كله فيغسل رأس  )غسل رأس العضد منه(مفصل املرفق 
. يقصد بذلك أن يغسل ما وكذا األقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساقالعضد 
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تبقى إذا كان بقي شيء من حمل الفرض فيجب غسله وإذا مل يبق شيء من حمل الفرض 
 إذاً يشرع يف رأس املتبقي.

ومنه: "أشهد أن ال إله  )ويقول ما ورد(بعد فراغه  )مث يرفع نظره إىل السماء( قال:  
أي معونة  )وتباح معونته(". ده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسولهإال هللا وح

. معونة املتوضئ أي املتوضئ وسن كونه عن يساره كإانء ضيق الرأس وإال فعن ميينه
يصب عليه، يساعده فهذا يباح. قال وسن كونه عن يساره أي املعاون وهنا تنبيه فعندما 

الكالم الظاهر أنه استحباب إرشادي ال شرعي مثل  يقول سن والسنية هنا فيها نظر وهذا
 135الكراهة اإلرشادية ال الشرعية، اإلمام النووي ذكر يف اجملموع يف اجلزء األول صفحة 

ذكر أن كراهة اإلرشاد دنيوية ال ثواب فيها وال عقاب. وهلذا عندما نقول يكرهون هذا 
ثل هذا االستحباب اإلرشادي ال وأحياان يستحبون شيئا فيستحبونه من ابب اإلرشاد فم

حيتاج إىل دليل ألنه ليس ابستحباب شرعي أي ال ينسب إىل الشريعة. قال وسن كونه 
عن يساره كإانء ضيق الرأس أي يسن أن يكون اإلانء الضيق الرأس عن يساره ألنه إذا  
كان اإلانء ضيق الرأس معناه سيصب فاألوىل أن يصب من يساره على ميينه وإذا كان 

اإلانء واسع الرأس قال وإال فعن ميينه فإذا كان اإلانء واسع الرأس فإنه سيغرتف فاألوىل أن 
يغرتف بيمينه. وهذه االستحباابت هي أرفق ابملتوضئ أسهل عليه وال ميكن أن ننسب 

هذا إىل الشريعة فشرعا مبعىن أن يرتتب عليه الثواب والعقاب وهذا ليس ابملقصود. وهلذا 
ء كثريا يف مثل هذه األشياء فبعض الفقهاء يذكر ويقول إذا دخل اخلالء يُظلم الفقها

يستحب له أن يبدأ ابلتأكد من وجود املاء فهذا إرشاد لكن ال يعين أنه إذا أتكد من 
وجود املاء فإنه يثاب فاعله وال يعاقب اتركه وعندما يكرهون مثال أنه ال يتأكد من وجود 

يتأكد فإنه وقع يف الكراهة اليت يثاب اتركها فالظاهر أن  املاء فال يعين هذا أنه إذا مل
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املصنف يريد هذا ألنه ليس هناك دليل أنك تضع اإلانء الواسع عن ميينك أو الضيق عن 
يسارك وإمنا هذا هو املنطقي أي يسهل عليك الوضوء والوضوء مشروع وهذا يسهل األمر 

للمسألة اليت ذكرهتا أن كراهة اإلرشاد  املشروع لكن مع كل هذا ينبغي أن ننتبه وأن نتفطن
  أو استحباب اإلرشاد دنيوي ال ثواب وال عقاب فيه.

فتنشيف األعضاء ال هو سنة وال  من ماء الوضوء )له تنشيف أعضائه(يباح  )و(قال:   
مريض مثال   ، ومن وضأه غريه ونواه هو صحهو مكروه هو مباح فعل أو ترك يستوي 

إن مل يكن يديه لكن هو نوى الوضوء صح ذلك يقول  فشخص يغسل وجهه ويغسل
لكن لو شخص أكره شخصا على أن يوضئه هو نوى لكن بغري حق  املوضئ مكرهاً 

. أي من غسله وكذا الغسل والتيمم وقع حتت اإلكراه فاملصنف يقول هذا ال يصح، قال
كتبوا ما يلي: ألن غريه أو ميمه غريه يصح إذا نواه إال إذا كان املغسل أو امليمم مكره. ا 

هذا الكالم فيه إشكال حقيقة واإلشكال هو قال يف شرح املنتهى: وقواعد املذهب 
تقتضي الصحة. أليس احلنابلة يقولون أن من توضأ مباء مغصوب ال تصح الطهارة ولو 

توضأ مباء مباح يف إانء مغصوب فإن الطهارة تصح فهذا الرجل اآلن مثل املاء أم اإلانء ؟ 
انء وهلذا قال وقواعد املذهب تقتضي الصحة ألن الصب ليس بركن وال شرط. مثل اإل

 قال وهو أظهر. أي تصح وليس ال تصح لكن هذا رأي البهويت وهم على خالفه.
   
 

 
 ابب مسح اخلفني
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واخلف هو ما يوضع على القدم ساترا للكعبني وما يغطي الكعبني من جلد أو غري    
 ذلك. 

مثل اجلوربني ومثل العمامة ومخار املرأة اليت يغطي رأسها  احلوائلوغريمها من قال:    
ومثل اجلبرية إذاً هذا الباب خاص مبسح اخلفني املوضوعني على القدمني ساترين حملل 

الفرض أي إىل الكعبني وغريمها من احلوائل مثل اجلوارب اليت أتخذ حكم اخلف واملسح 
أي املسح على  وهو رخصة لى اجلبرية، قال:على العمامة وعلى مخار املرأة واملسح ع

أي املسح على اخلفني أفضل من غسل  وأفضل من غسلاخلفني رخصة وليس بعزمية، 
هذه جمموعة أحكام تتعلق مبسح اخلفني قال ويرفع احلدث ويرفع احلدث الرجلني، قال 

سن وال يأي إذا مسح املتوضئ على خفيه بدل غسل رجليه فإن هذا يرفع احلدث، قال 
وإمنا إذا توضأ وعليه خف فليمسح وإن كان ليس بالبس للخف  أن يلبس ليمسح

 فليغسل رجليه.
" إذاً جيوز املسح 2"، ومسافر ال يباح له القصر "1"ملقيم  )جيوز يوماً وليلة( قال:  

ساعة فإذا ابتدأ العصر ينتهي العصر لليوم الثاين قال  24على اخلفني ملدة يوم وليلة أي 
ذا األول أي املقيم يف البلد غري املسافر والثاين مسافر ال يباح له القصر إذاً املسافر ملقيم ه

نوعان: مسافر يباح له القصر ومسافر ال يباح له القصر فاملسافر الذي ال يباح له القصر 
مثل املقيم ميسح يوم وليلة وهو كاملسافر العاصي بسفره فهذا ال يباح له القصر وكذلك 

ن مسافة القصر وسيأيت إن شاء هللا يف كتاب الصالة مسافة القصر أنه ال من سافر دو 
يقصر املصلي بسبب السفر إال إذا بلغ مسافة معينة فمن قصد سفرا دون هذه املسافة 

قال ال ميسح مسح مسافر وإمنا ميسح مسح مقيم ألنه مسافر ال يباح له القصر فإذا قلنا 
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كيلو هذا   40ن سافر من جدة مثال إىل بلد يبعد كيلو معناه م  80مسافة القصر قرابة 
 مسافر لكنه ال يباح له القصر ألنه مل يبلغ املسافة.

إذا قالوا حلديث علي يرفعه  )بلياليها(أايم )ثالثة( سفراً يبيح القصر  )وملسافر(قال:   
ه: حلديث علي يرفع :يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم. قال
وخيلع  :وأمحد وغريه. قال "للمسافر ثالثة أايم بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة" رواه مسلم

فإذا انتهت اليوم والليلة للمقيم أو ثالثة أايم للمسافر فإنه خيلع اخلف  عند انقضاء املدة
فإن خاف أو تضرر رفيقه ابنتظاره تيمم  :فإذا توضأ جيب عليه أن يغسل قدميه. قال

. خاف أي من النزع من خلع اخلف فإذا كان تعذر عليه أن خيلع صلى أعادفإن مسح و 
بعد انقضاء املدة قال تيمم أي يلجأ إىل التيمم فإن مسح أي "بعد املدة" أعاد الصالة 

ألنه انقضى وقت املسح على اخلفني، فكل من انتهت املدة ومسح على خفيه فإنه يعيد 
 الصالة اليت صالها، مىت تبدأ املدة؟

معناه أنه لو توضأ وغسل  )من حدث بعد لبس على طاهر(ابتداء املدة  )و( قال:  
رجليه مثال يف صالة الظهر ولبس اخلف وصلى الظهر فإىل اآلن مل تبدأ املدة مث بعد الظهر 

يف صالة العصر أحدث قبل صالة العصر مث توضأ لصالة العصر ومسح فاملدة تبدأ من 
قد يكون فاصل كبري مثال يلبس املغرب ويصلي العشاء املسح الذي بعد احلدث ألنه 

وينام ويستيقظ الصباح وميسح فيكون هناك مسافة كبرية ففي هذا املثال تبدأ املدة من 
االستيقاظ، من احلدث أي من هنايته وهذا إذا طال مثل النوم لكن لو كان قصري فال فرق 

مثل هذا انم استيقظ الصباح من هنا  بني ابتداءه وانتهاءه مثل لو قلنا خبروج الريح. إذاً 
بدأ الوقت وملا أذن الفجر توضأ ومسح املدة بدأت من قبل. وهناك رواية اثنية عن اإلمام 

أمحد أهنا من املسح بعد احلدث أي ملا استيقظ لصالة الفجر مل تبدأ املدة على الرواية 
ة الثانية. من شروط اخلف: الثانية فلما أذن الفجر توضأ ومسح هنا بدأت املدة على الرواي
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معها  ويتيمم معها ملستور، فال ميسح على جنس ولو يف ضرورة  "،1" العنيعلى طاهر 
أي الضرورة لعضو مستور، يتيمم إذا وجدت ضرورة مثل أن يلبس خف جنس فأنه ال 

يستطيع أن ميسح على هذا اخلف النجس فماذا يفعل يف هذا العضو املستور وهو القدم، 
فعل إذا كان لن ميسح ولن يغسل؟ يتيمم بدل هذا املسح وهذا الشرط األول أن فماذا ي

 يكون اخلف طاهر.
وال على ألنه حمرم  فال جيوز املسح على مغصوب "،2" )مباح(الشرط الثاين: قال:   

 .حرير لرجل ألن لبسه معصية فال تستباح به الرخصة
من األصابع إىل الكعبني أي املفروض أي  )ساتر للمفروض(الشرط الثالث: قال:   

شده  ولو بشده أو شرجه يكون ساتر لكل العضو املفروض سرته وهو إىل الكعبني، قال:
أي ربطه، وشرجه أي أبزرار وعروه أي حىت لو كان هو ال يسرت القدم إال أبزرار وعروه 

الذي له ساق وعرى هذا اسم لبعض اخلف يف زمنهم وصفه املصنف قال  كالزربول
فال ميسح ما ال يسرت حمل املصنف سيفرع على ما مضى قال  عضها يف بعضيدخل ب

. أي ما ال يسرت ألي سبب أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر الفرض لقصره
إما أن يكون قصري ال يغطي حمل الفرض أو أنه واسع فمحل الفرض يظهر منه أو أنه 

القدم أو خرق فيه وإن صغر أي  صايف صفائه أي شفاف مثل الزجاج أو النايلون فيظهر
أي موضع اخلرق الذي  حىت موضع اخلرزوإن صغر اخلرق فأنه ال يصح املسح عليه 

فإن انضم ومل يبد  سيدخل فيه العروة أو األزرار أو كذا فلو كان خرق صغري ال ميكن،
 . إذاً املهم أن يكون اخلف غري خمرق وال يظهر جزء من القدممنه شيء جاز املسح عليه

 من خالل اخلف ألي سبب.
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أي يثبت اخلف يف القدم بنفسه وهذا خيرج ما يثبت  )يثبت بنفسه(الشرط الرابع: قال:   
بغريه. وهذه الشروط كلها أو جلها مأخوذ من أصول أخرى يعين كونه على طاهر ومباح 

هذا ألنه منهي عن النجس ومنهي عن املغصوب، ساتر للمفروض اشرتطوا هذا الشرط 
لذي يسرت املفروض ميسح عليه فإن مل يكن ساتر للمفروض معناه أنه سيجمع بني ألن ا

غسل ومسح وهذا مل يرد يف الشريعة ألن املكشوف حقه الغسل واملستور حقه املسح فال 
يصلح هذا ومل يرد أن الرجل ميسح بعضها ويغسل بعضها قال ساتر للمفروض مث قال 

ووردت فيها  صلى هللا عليه وسلميف زمن النيب  يثبت بنفسه ألن هذه اخلفاف اليت كانت
يقولون  فإن مل يثبت إال بشده مل جيز املسح عليهالرخصة فكانت خفاف تثبت بنفسها 

ملشقة املشي عليه. البعض اآلن يقول ملاذا هذا التناقض؟ هنا يقول فإن مل يثبت إال 
ذا يتكلم عن السرت بشده..وهناك يقول ولو بشده؟ هذا يف شرط , وهذا يف شرط آخر. ه

ليس هناك مشكلة فلو كان السرت ال حيصل إال ابلشد فليس هناك إشكال لكن ثبوت 
 اخلف ال كان ما حيصل إال بغريه فهذه فيها املشكلة. 

إذاً ميسح إىل أن خيلع االثنني وإن ثبت بنعلني مسح إىل خلعهما ما دامت مدته قال:   
أي من القدم فإذا كان يسقط من القدم  سقطوال جيوز املسح على ما ياخلف والنعل. 

فال ميسح عليه ألن اخلفاف اليت كانت تلبسها الصحابة كانت تثبت يف األقدام وألن 
اخلف الذي ال يثبت يف القدم فال ميكن أن ميشي عليه ويشق املشي به وابلتايل ال 

فيمسحون عليها. مصلحة منه. إذاً هم كانوا يلبسون اخلفاف كي يتحركوا هبا ويذهبوا هبا 
بيان للطاهر ألنه قال قبل ذلك من حدث بعد لبس على طاهر وما   )من خف(قال: 

بيان لطاهر أي جيوز املسح على خف ميكن هو هذا الطاهر ؟ فقال سواء كان خف 
أي ما عندي  متابعة املشي فيه عرفاً. قال اإلمام أمحد: ليس يف قليب من املسح شيء

صلى هللا عليه فيه أربعون حديثاً عن رسول هللا خلفني تردد يف حكم املسح على ا
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. إذا جاء فيه أربعون حديث إذاً حنكم عليه ابلتواتر لكن التواتر اللفظي أم التواتر وسلم
املعنوي؟ إذا كانت هذه األحاديث األربعون خمتلفة األلفاظ فالتواتر معنوي. ألن ألفاظها 

 فقة يصبح تواتر لفظي خمتلفة لكن لو كانت األربعون ألفاظها مت
وهو ما يلبس يف الرجل على هيئة اخلف من ما هو اجلورب؟  )وجورب صفيق(قال:   

مسح على اجلوربني والنعلني رواه أمحد وغريه  صلى هللا عليه وسلم غري اجللد ألنه
. إذاً السؤال هل ميسح اجلورب أم ال؟ وهو سؤال وارد هذه األايم وصححه الرتمذي

أن اجلورب إذا كانت فيه صفات وشروط اخلف فإنه ميسح عليه وإال فال.  بكثرة فاجلواب
فما هي شروط اخلف؟ طاهر مباح ساتر حملل الفرض والسرت حملل الفرض هو سبب 

اإلشكال يف جواربنا اليوم فقط وليس هناك إشكال آخر فكلها طاهرة مباحة وتثبت 
ا ليست ساترة والسرت املطلوب بنفسها وميكن املشي عليها لكن اإلشكال يف بعضها أهن

يف اخلف واجلورب هو ما يشبه سرت العورة يف الصالة فلو أن إنسان صلى بثوب شفاف 
ترى منه العورة وتوصف البشرة اليت حتت الثوب فهل تصح الصالة؟ فلو صلى يف ثوب 

من انيلون شفاف جدا فهل تصح الصالة؟ لو صلى يف ثوب فيه خروق تظهر منه العورة 
منه العورة كذلك ال تصح الصالة فإذا كان اجلورب خمرق أو ال يغطي العضو كامال تظهر 

ل املصنف أو أنه شفاف تظهر منه الرجل فمثل هذا ال ميسح عليه وإذا كان صفيق كما قا
 . أي متني فهذا ميسح عليه

أي حنو اخلف واجلورب كاجلرموق ويسمى املوق وهو خف قصري  )وحنومها(قال:   
. اجلرموق يقولون خف رواه أمحد وغريه صلى هللا عليه وسلمح عليه لفعله فيصح املس

فوق خف, خف صغري يسمى اجلرموق وبعضهم يقول بل مها خفان بعضهما فوق بعض 

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

144 
 

 

 

 

 

 

 

املهم أنه أي شيء توافرت فيه هذه الصفات طاهر مباح ساتر حملل الفرض يثبت بنفسه 
 ميكن متابعة املشي عليه إذاً ميسح عليه.

ينتقل املصنف إىل ممسوح آخر وكان لنا يف البداية أن نذكر أن املمسوحات اليت يف  اآلن  
", 2" والعمامة"1ابب املسح على اخلفني وغريها من احلوائل املمسوحات أربعة اخلف"

" مخار املرأة, أي الساتر اليت تضعه املرأة على رأسها. 3ويشبه العمامة عند املرأة اخلمار"
يت توضع على العضو املكسور املصاب أو اجلريح أو كذا.. فاملصنف " وهي ال4اجلبرية"

 انتهى من اخلف وانتقل إىل العمامة:
" 1"مباحة ما هي شروط العمامة؟  )على عمامة( يصح املسح أيضاً  )و(قال:   

صلى هللا عليه  ال ملرأة ألنه" أن تكون العمامة مباحة غري مغصوبة، لرجل، 2" )لرجل(
. وله أصل يف خلفني والعمامة قال الرتمذي: حسن صحيحمسح على ا وسلم

وهي اليت يدار " الشرط الثالث للعمامة حمنكة 3")حمنكة( هذا إذا كانت الصحيحني 
أي هي مدارة على الرأس مث يديرها أيضا  منها حتت احلنك كور بفتح الكاف فأكثر

)أو  أكثر من لفة، بعدما أدارها على الرأس يدير جزء منها حتت الفم كور أي لفة أو
أي يف  وهي طرف العمامة املرخى بضم املعجمة وبعدها مهزة مفتوحةذات ذؤابة( 

أي العمامة امللفوفة  فال يصح املسح على العمامة الصماء :اخللف جهة الظهر. قال
على الرأس لكن ليس هلا ذؤابة وال حتنيك. ملاذا هي حمنكة أو ذات ذؤابة؟ قالوا ألهنا هذه 

صلى هللا عليه ئم اليت كان يلبسها العرب واليت وردت فيها الرخصة يف زمن النيب هي العما
وهي من عمائم العجم  صلى هللا عليه وسلموأما الصماء فلم تكن يف زمن النيب  وسلم

 وهي يسهل خلعها وال يصعب فال داعي ميسح عليها.
أي تكون العمامة  ملا مل جتر العادة بكشفه "4"ويشرتط أيضا أن تكون ساترة  قال:  

ساترة ملا جرت العادة بسرته وليس للشعر كله، وأما أجزاء من الرأس مل جتر العادة بسرته 
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كمقدم وجرت العادة بكشفه فال أبس من كشفه وال أبس إذا مل تسرته العمامة مثل: 
هنا وقفة: ملا قال كمقدم الرأس واألذنني وجوانب الرأس فيعفى عنه ملشقة التحرز منه 

فهو  خبالف اخلف :أس واألذنني وجوانب الرأس فهذا من الذي يكشف عادة. قالالر 
مسحه أي اجلزء  ويستحب مسحه معها :البد أن يكون ساتر جلميع حمل الفرض، قال

 املكشوف من الرأس. انتهى من العمامة وسينتقل إىل اخلمار: 
ها كالعمامة ملشقة نزع "2" مدارة حتت حلوقهن( "1" )مخر نساءعلى  )و(قال:   

أي ما يوضع وقاية للرأس أي يغطي الرأس مثل الطاقية فهذا ال يشق  خبالف وقاية الرأس
نزعه فال ميسح عليه.إذاً مخار املرأة لو ما كان مدار حتت حلقها فال ميسح عليه ألنه ال 

 فالذي تقدم ثالثة: اخلف والعمامة واخلمار. وإمنا ميسح مجيع ما تقدم :يشق نزعه. قال
ال يف حدث أكرب بل يغسل ما  )يف حدث أصغر(وإمنا ميسح مجيع ما تقدم قال:   

إذاً هذه الثالثة ممسوحات يف احلدث األصغر وليس يف األكرب أما يف األكرب جيب  حتتها
 أن خيلع اخلف واملرأة ختلع مخارها.

على   مشدودة )جبرية(ميسح على  )و( اآلن ينتقل إىل اجلبرية وهي املمسوح الرابع:   
 الذي حيتاج إىل جبرية من حيث الطب أي من قبل الطب.  كسر أو جرح وحنومها

أي يشرتط أن املسح على  "1" )مل تتجاوز قدر احلاجة( اآلن سيذكر شروط اجلبرية:  
اجلبرية يشرتط شرطني األول مل تتجاوز قدر احلاجة والثاين أن تكون على طهارة فاألول 

يت سنمسح عليها على قدر احلاجة وهي حاجة العضو أي البد أن تكون اجلبرية ال
وهذا  وهو موضع اجلرح والكسر وما قرب منه حبيث ُيتاج إليه يف شدهااملصاب 

فإن  :حيدده الطبيب املوثوق وإليه تعود إىل هذا املوضع. اآلن سيفرع على ما مضى فيقول
بع فهذا تعدى احلاجة حتتاج مخسة أصابع فوضعوا عشرة أصاتعدى شدها حمل احلاجة 
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فإذا  نزعها فإن خشي تلفاً أو ضرراً تيمم لزائد شدها حمل احلاجة فيلزمه أن ينزعها
وضعوا تسعة أصابع صارت الزائدة أربعة فهو ابلنسبة للخمسة ميسحها وسيتمم عن األربع 

أصابع الزائدة اليت ال جيوز مسحها وال يستطيع غسل ما حتتها. إذاً البد أن حيدد أين 
الزائد واملكان الذي حيتاجه اجلرح وهو غري الزائد ألنه سيمسح على املكان الذي  املكان

 ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبرية يف املسح عليههو حمل احلاجة ويتيمم عن الزائد. 
نفس األمر الدواء عنده حروق أو كذا ووضعوا عليه الدواء فال ميكن غسله فيكون مثل 

إذاً اجلبرية ولو يف حدث أكرب خبالف ما سبق اخلف أكرب( )حدث  )ولو يف(اجلبرية. 
حلديث صاحب الشجة: "إمنا كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب والعمامة واخلمار 

احلديث فيه على جرحه خرقة وميسح عليها ويغسل سائر جسده" رواه أبو داود. 
يتيمم إال إذا كان هو  مقال لكنه أصل يف هذا الباب واحلديث فيه أن يتيمم وحنن نقول ال

لبسها على غري حاجة أو يتيمم للزايدة. فبالنسبة للحنابلة حيملون هذا احلديث على أنه 
 لبسها على غري طهارة لذلك أمره ابلتيمم.

املسح عليها عزمية وليس برخصة ألن كل شيء نقول هو واملسح عليها عزمية قال:   
معناه أنه ليس هلا مدة يوم  )إىل حلها(ة فال. رخصة إذاً ال جيوز عند املعصية أما العزمي

أي ميسح على اجلبرية إىل حلها أو برء وليلة أو ثالثة أايم كما سبق وإمنا مدهتا مفتوحة 
ألن أي العمامة واإلزار واخلمار ما حتتها وليس موقتاً كاملسح على اخلفني وحنومها 

 ا مسح ضرورة. فاجلبرية ليست مؤقتة ألهنمسحها للضرورة فيتقدر بقدرها 
أي ما تقدم من اخلفني وحنومها والعمامة  )إذا لبس ذلك(اآلن سيذكر الشرط الثاين:   

يقول إذا لبس ابملاء ولو مسح فيها على حائل  )بعد كمال الطهارة(واخلمار واجلبرية 
اخلف والعمامة فلنضم الشروط ببعض فشروط اخلف والعمامة واخلمار واجلبرية أن تكون 

ل الطهارة ابملاء أي البد مثال يف اخلف أن يغسل رجله ابملاء الرجل األوىل بعد كما
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والرجل الثانية مث يلبس لكن لو غسل األوىل ولبس اخلف مث غسل الثانية ولبس اخلف 
فنقول الرجل األوىل لبست قبل كمال الطهارة وهذا هو معىن كمال الطهارة. إذاً البد بعد  

امة يلبسها بعدما ينتهي من الوضوء واخلف بعدما ينتهي كمال الطهارة معناه حىت العم
من الوضوء واخلمار تلبسه املرأة بعد انتهائها من الوضوء. بعد ذلك يقول ولو مسح فيها 

على حائل كعمامة أو جبرية فمثال هو عنده عمامة لبس العمامة ومدهتا يوم وليلة للمقيم 
لبس اخلف فلما توضأ وجاء عند رأسه مسح فهو قبل أن ينتهي اليوم والليلة توضأ ويريد ي

على رأسه وملا جاء عند قدمه غسل قدميه ابملاء مث لبس اخلف هذا املقصود. أو كان 
عنده جبرية على اليد فهو توضأ ومسح على اجلبرية وملا جاء عند الرجلني غسلهما ابملاء 

مثل لو عنده  أي يف طهارة املاءأو تيمم جلرح ولبس اخلف وليس فيها إشكال. قال: 
جزء يف يده مثال مصاب وال يستطيع ميسح عليه فتيمم عنه لكن ملا جاء عند الرجل 

غسلها ولبس اخلف أو بعدما انتهى من الوضوء لبس العمامة أو املرأة لبست اخلمار. قال 
هذا ألنه قال بعد كمال الطهارة ابملاء فقد يفهم أنه شرط ال يلبس اخلف يف وضوء فيه 

تيمم، ال. فإذا كان سيلبس العمامة فال حرج أن يلبس العمامة بعد طهارة  مسح أو فيه
فلو غسل رجالً مث املاء أو اخلف بعد طهارة املاء فال حرج أن يكون هناك ممسوح آخر. 

إذاً غسل األوىل مث لبس اخلف ال يصح  أدخلها اخلف خلع مث لبس بعد غسل األخرى
نية ولبس اخلف فالثانية لبسها صح لكن األوىل هذا اللبس البد أن خيلعها مث غسل الثا

 لبسها غري صحيح.
 

رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما اخلف مث متم  "1"ولو نوى جنب  ل املصنف:قا  
هذه الصورة األوىل، متم طهارته أي أكمل الباقي هل له بعد ذلك أن ميسح على  طهارته
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 ه على كمال الطهارة. الصورة الثانية:اخلف؟ اجلواب ال لعدم كمال الطهارة فإنه مل يلبس
فهل يستطيع بعدما أحدث أن  مث لبس العمامة مث غسل رجليه "2" أو مسح رأسه

أو تيمم " 3ميسح على العمامة؟ ال ألنه لبس العمامة قبل كمال الطهارة. الصورة الثالثة:"
بس اخلف أو مثل أال يكون عنده ماء فتيمم مث ل ولبس اخلف أو غريه مل ميسح ولو جبرية

غريه كالعمامة أو اخلمار مل ميسح ملاذا ؟ لعدم طهارة املاء ألنه ما لبس اخلف بعد طهارة 
 املاء قال ولو جبرية أي مل ميسح ولو حىت جبرية.

وهنا سؤال من طالب: فأجاب الشيخ: هذه غريها هذه يريد كمال الطهارة حىت لو     
ألوىل ماذا صنع؟ توضأ هو ابملاء لكن يده أن هناك حائل فهااتن صوراتن خمتلفتان يف ا

فيها جبرية فجاء عند غسل اليد فمسح مث أكمل غسل رجليه ولبس اخلفني لكن يف هذه 
الصورة هذا مل يتوضأ ألنه ليس عنده ماء ولذلك تيمم مث لبس اخلفني . يف صورة رقم 

سل رجليه ولبس واحد ماذا فعل؟  هذا غسل رجليه يف الغسل وهو يرفع اجلنابة فابتدأ بغ
اخلف مث غسل ابقي جسده. احلدث ارتفع لكن هل يستطيع أن ميسح على اخلف مرة 

اثنية اجلواب ال ألنه لبس اخلف قبل كمال الطهارة واستدلوا حبديث دعهما فإين 
 أدخلتهما طاهرتني هذه دليلهم .

ثة املاضية ال إذاً يف مثل هذا يقول ال ميسح يف الصور الثال فإن خاف نزعها تيممقال:   
يستطيع أن ميسح على اخلفني ألنه لبسها قبل كمال الطهارة إذاً ماذا يلزمه؟ يلزمه أن خيلع 

اخلف ويغسل الرجل فإذا خاف النزع؟ إذاً جيب عليه أن يتيمم. أي يتوضأ ويتيمم عن 
اخلف للرجلني ألن الرجلني اآلن حقها الغسل والتيمم غري مقبول واملسح غري مقبول إذاً 

 هو سيتيمم فيها.
من  وميسح من به سلس بول أو حنوه إذا لبس بعد الطهارة ألهنا كاملة يف حقه :قال  

به سلس بول أي ال ينقطع البول عنه فكيف حيقق كمال الطهارة؟ يتوضأ وضوءه الطبيعي 
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وإذا انتهى وضوؤه فالسلس مستمر فال نلتفت هلذا السلس ونعترب أنه اآلن متطهر كملت 
فإن زال عذره لزمه اخللع واستئناف الطهارة  ذاً يلبس اخلف أهنا كاملة يف حقه. طهارته إ

إذاً صاحب السلب حنن نريد منه كمال الطهارة وصاحب السلس لن كاملتيمم جيد املاء 
حيصل كمال الطهارة إال إذا شفاه هللا من السلس فيقول ال, صاحب السلس أنه كامل 

بس اخلف، وماذا عن البول الذي يتقاطر ؟ ال حرج الطهارة إذا توضأ وضوءا كامال يل
فهذه ضرورة. فإذا وقف السلس عنه إذاً يلزمه أن خيلع وأن يتوضأ مثل املتيمم لعدم املاء مث 

 وجد املاء  فتنقطع طهارته. 
دائما  أمت مسح مقيم إن بقي منه شيء وإال خلع )ومن مسح يف سفر مث أقام(قال:   

وإال خلع إذا ما بقي منه شيء خيلع. إذا مسح يف السفر مث  نغلب اإلقامة على السفر.
أقام فإذا مسح يف السفر مدة ثالثة أايم ولياليها مث أقام بعد ذلك, مىت أقام هل أقام بعد 
انتهاء اليوم والليلة أو قبلها؟ إذا أقام قبلها فيكمل يوم وليلة مث خيلع وإذا كان بعدها فإنه 

سح مقيما مث سافر مل يزد على مسح مقيم تغليبا أي م )أو عكس(خيلع مباشرة  
)فمسح أي ابتداء املسح هل كان حضراً أو سفراً  )أو شك يف ابتدائه( جلانب احلضر

إذا كان ال يدري فإنه أيخذ اآلكد  أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط ألنه املتيقن مقيم(
 واألضمن وهو املقيم.

ألنه ابتدأ  ل مسحه فمسح مسافر()مث سافر قبيف احلضر  )وإن أحدث( :قال  
 هذه الصورة غّلبنا فيها السفر على احلضر وهي ابإلمجاع.  املسح مسافراً 

وهي مجع قلنسوة  )وال ميسح قالنس(ينتقل املصنف إىل أشياء ال يصح املسح عليها:   
العمامة الصماء وهي شيء يوضع على الرأس ال جتتمع فيها شروط العمامة املطلوبة اليت 

اليت تلبس عند  والنوميات وهي املبطنات كدنيات القضاة ه ذات الذؤابة أو احملنكةهذ
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أي يف زمنه هو فهذه  قال يف جممع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية اآلنالنوم 
األشياء عموما وإن كنا ال نعرفها حنن اليوم كانوا يلبسوهنا القضاة يف ذلك اليوم أو ما 

اطق الباردة فأي شيء من هذه األمور اليت ال جتتمع فيها صفات يلبسونه للنوم يف املن
 العمامة اليت هي احملنكة أو ذات الذؤابة فال ميسح عليها.

وهي اخلرقة تشد على الرجل حتتها نعل أو ال ولو مع  )لفافة(ميسح  )وال(قال:   
لعدم ف. اللفافة هي اخلرقة اليت تلف هبا الرجل فال ميسح عليها ألهنا ليست خمشقة 

ولعدم الضابط يف اللفافة وهذا أيضا تعليل يعللون به فال يوجد ضابط  ثبوهتا بنفسها
 نضبط به اللفافة.

إذاً ال " 4" ى منه بعضه(رَ )يـح خفاً  أو( "3")ما يسقط من القدمميسح  )وال( قال:  
كره قالنس وما تبعها والثاين لفافة وكل هذا الكالم زائد فلو أن املصنف مل يذ -1ميسح 

ملاذا ال  أي بعض القدم أو شيء من حمل الفرضفسوف نعرفه من الشروط املاضية. 
فإن ما ظهر فرضه  ألن ما ظهر فرضه الغسل وال جيامع املسحمنسح ما يرى منه بعضه؟ 

الغسل وما استرت فرضه املسح وال جيامع الغسل مع املسح يف قدم واحدة فهذه أربع صور 
 قال ال ميسح عليها.

ة لبس اخلف فوق اخلف: إذا لبس خف على خف فعلى أيهما ميسح؟ هناك مسأل  
حالة: أنه ميسح على ما يشاء الفوقاين أو التحتاين كما يريد، وهناك حالة أنه البد أن 

ميسح األعلى، وهناك حالة أنه ال جيوز أن ميسح شيء. بداية: خف فوق خف سينتج 
خف فوق خف إما أن يكوان  عنه أربعة صور من حيث اخلرق والصحة فإذا لبس

صحيحني الفوقاين صحيح والتحتاين صحيح. فهنا ميسح على ما شاء فهذا يصلح أن 
 يكون خف وهذا يصلح أن يكون خف. 
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الصورة الثانية: التحتاين صحيح والفوقاين خمرق هااتن الصوراتن التحتاين فيهما صحيح.   
اين صحيح ألنه صحيح وإن فإذا كان خمرق مع صحيح كأنه خف واحد إن مسح التحت

مسح الفوقاين صح ألهنما كاخلف الواحد. فنخلص أنه إذا كان التحتاين صحيح فيمسح 
 ما شاء سواء كان الفوقاين صحيحا أو كان خمرق.

اآلن نعكس املسألة: التحتاين هو املخرق: والفوقاين مرة يكون صحيحا ومرة يكون   
والتحتاين خمرق فإذا كان كذلك فيمسح على  خمرقا فنبدأ أوال أن يكون الفوقاين صحيح

الفوقاين فلو مسح على التحتاين فخطأ ألنه مسح على خف خمرق ليس حتته شيء. 
والصورة الرابعة خمرق على خمرق فال يصح املسح عليهما. إذاً الصور تكون: صحيح مع 

صحيح واحلكم ما شاء. خمرق مع صحيح ما شاء وسنعكس اآلن: صحيح مع خمرق 
 ح على الفوقاين. خمرق مع خمرق فال ميسح شيء. ميس

 (لـ )فاحلكمولو مع خرق أحد اخلفني  على خف قبل احلدث( )فإن لبس خفاً قال:   
هل هذا الكالم صحيح؟ نعم صحيح واكتب عندها: ما مل يكوان  )الفوقاين(للخف 

الفوقاين وال على خمرقني. فإنه ال جيوز املسح عليه. فإذا كاان خمرقني فال جيوز املسح على 
التحتاين. قلنا إذا كان الفوقاين هو املخرق فأيها شاء أن ميسح عليه . ابختصار: املسائل 

الثالثة اليت أجزان فيها املسح أجزان فيها املسح على الفوقاين ويف االثنني على التحتاين 
ذا كان فتعبريه أبن ميسح على الفوقاين صحيح ولكم أن ختتصروا الصور إىل صورتني: إ

خمرق مع خمرق فال جيوز املسح عليه. وما سوى ذلك فيمسح على الفوقاين فإذا مسح 
على الفوقاين يف الثالث صور جاز ذلك إال أنه إذا كان صحيح م صحيح جاز ذلك 

وجاز غريه, جاز أن ميسح على التحتاين لكن هنا ما أشار إىل جواز املسح على 
 التحتاين. 
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أي جاز املسح على اخلف.وهذا رد وكذا لو لبسه على لفافة ألنه ساتر فأشبه املنف 
الكالم مهم ألنه عندما يقول احلكم للفوقاين كأنه يدخل لو كاان خمرقني ولكن اآلن خيرج 

من حتت الفوقاين  وإن أدخل يده وإن كاان خمرقني مل جيز املسح ولو سرتا املخرقني بقوله
كن األسفل خمرق فإذا كان األسفل خمرق واكتب عندها: ما مل ي ومسح الذي حتته جاز

 فال يدخل يده.
وإن أحدث مث لبس الفوقاين قبل املسح التحتاين أو بعدة مل ميسح الفوقاين بل قال:   

: أحدث مث لبس الفوقاين, الفوقاين هنا ما يصلح ما دام أحدث فال ميسح الفوقاين ما حتته
ولو نزع الفوقاين بعد مسحه لزم نزع  بل التحتاين. ألنه لبسه ليس بعد كمال الطهارة .

لو كان مسح على الفوقاين أي يف أي صورة أخرى مسح على الفوقاين هو  ما حتته
صحيح مسح على الفوقاين مث خلع الفوقاين هل يستطيع أن يكمل على التحتاين؟ ال, 

 ألنه كأنه خلع اخلف.
حتت يستطيع  أكرر: صحيح وصحيح: له أن ميسح فوق وحتت. لو مسح على الذي  

أن خيلع الذي فوق. لكن لو مسح على الذي فوق ما يستطيع أن خيلع ألنه إذا خلعه 
 فكأمنا خلع اخلف الذي على رجله مباشرة.

 "1" )أكثر العمامة( وجوابً  )وميسح( طريق كيفية املسح ابلنسبة للممسوحات األربعة:  
 ()ظاهر قدم اخلفح أكثر ميس )و( أي أكثر العمامة وليس كلها وخيتص ذلك بدوائرها

إذاً اخلف ال يلزم أن ميسح مجيع اخلف وإمنا ميسح ظاهر القدم  واجلرموق واجلورب "2"
)من  وسن أن ميسح أبصابع يدهأي أعلى القدم من جهة األصابع إىل أعلى القدم. 

ميسح رجله اليمىن بيده اليمىن ورجله اليسرى  )إىل ساقه(أي أصابع رجليه أصابعه( 
ليس هناك طريقة معينة لكن  ليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزأبيده ا

إذا قال ال أريد أن  وتكرار مسحه أي اخلف ويكره غسلهاملهم أن ميسح أعلى اخلف 
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أمسح بل أريد أن أغسل اخلف فهذا مكروه. وتكرار مسحه أيضا مكروه. فتكره صوراتن 
سح اخلف فيمسح أكثر ظاهر القدم أي . إذاً عرفنا طريقة م2, وتكرار مسحه 1غسله 

أعلى القدم أيت ابليد اليمىن على الرجل اليمىن ويبدأ من أصابع الرجل اليمىن ويسحبها 
متجها إىل الساق واليسرى كذلك بيده اليسرى من بداية أصابع رجله اليسرى إىل الساق. 

 وهو لن يصل إىل الرجل وال إىل األصابع وإمنا سيمسح على اخلف. 
أي ميسح أعاله فال ميسح اخلف من  )وعقبه(أي أسفل اخلف  )دون أسفله( :الق  

فلو  فال يسن مسحهماأسفل ودون العقب والعقب هو مؤخر القدم فال يسن مسحهما. 
أن رجل مسح أعلى اخلف وأسفل اخلف هل يصح املسح أم ال؟ يصح أبعاله أما أسفله 

ا صح املسح. ولو اقتصر على األعلى هذه زايدة غري مسنونة. ولو اقتصر على أسفله م
أي األسفل أو العقب. اآلن  وال جيزئ لو اقتصر عليه :فقط لصح املسح وهلذا قال

 بقيت اجلبرية فذكر كيف منسح على العمامة وعلى ظاهر اخلف فقال: 
اجلبرية هي ملا تقدم من حديث صاحب الشجة )على مجيع اجلبرية(  وميسح وجوابً   

 ح مجيعها. الوحيدة اليت متس
ممن  "1" )ومىت ظهر بعض حمل الفرض(واآلن يذكر أشياء تبطل املسح على اخلفني:   

ظهر بعض حمل  خبرق اخلف أو خروج بعض القدم إىل ساق اخلف )بعد احلدث(مسح 
أي  أو ظهر بعض رأس وفحشالفرض إما ابخلرق أو خبروج بعض القدم تصبح انقطع. 

أي خلعت اجلبرية يستأنف طهارة املاء ويغسل  لطهارةأو زالت جبرية استأنف االعمامة 
غسل رجله مث لبس اخلف  فإن تطهر ولبس اخلف ومل ُيدث مل تبطل طهارته خبلعه

وجلس فرتة وما أحدث مث خلع اخلف فهل يعيد الوضوء؟ ال. مث رجع ولبس اخلف فال 
توضأ  هو توضأ ولبس اخلف وما أحدث وصلى مث ومسح ولو كان توضأ جتديداً شيء. 
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مرة اثنية ومسح على اخلف فهذا الوضوء جتديد مث خلع اخلف ماذا حيدث؟ مازال على 
أي مدة  ولو يف صالة )استأنف الطهارة(أي مدة املسح  "2" ) أو متت مدته( طهارته.

املسح فاألول ظهور بعض حمل الفرض والثاين مضي املدة ولو يف الصالة لو مضت املدة 
أو انقضت مدته  أي املمسوح سح أقيم مقام الغسل فإذا زالألن امل  وهو يف الصالة

بطلت الطهارة أي يف  بطلت الطهارة يف املسموح فتبطل يف مجيعها لكوهنا ال تتبعض
اجلزء املمسوح مثل الرجل أو الرأس أو اجلبرية بطلت طهارته, فإذا بطلت الطهارة قال 

ا أي الطهارة ال تتبعض فال ميكن فتبطل يف مجيعها أي أن الوضوء كله بطل ملاذا؟ لكوهن
أن يكون متوضئ إال رجله أو هو متوضئ إال رأسه.أو إال ذراعه. فلو انتهت املدة يف 

 أثناء الصالة تنقطع الصالة.
 

 ابب نواقض الوضوء
 

قبل أن أبدأ أنبه على املراجعة فهل أنتم حتضرون الدرس من الزاد قبل احلضور أم ال؟   
الذي ال حيضر يرفع يده. ملاذا اي مشايخ؟! سوف تتعبون أال الذي حيضر يرفع يده. و 

يهمكم تعبكم؟!ويبدوا أن هناك بعضكم بني منزلتني ال رفع يده مع هؤالء وال 
هؤالء..التحضري للزاد مهم فحضر وراجع والروض أسهل من الزاد ملن أتقن الزاد وليس ملن 

لذي يتقن الزاد سيسهل عليه بدأ ابلروض الذي يبدأ ابلروض الروض أصعب بكثري لكن ا
أان ال أريدك أن تتقن الزاد كله اآلن ولكن أتقن مقدار ما يشرح يف الدرس فإذا استمر بنا 

 احلال بدون مراجعة فسيصعب علينا املراحل املتقدمة بعد الروض كشرح املنتهى ..
 (ضينق) :أي مفسداته وهي مثانية أحدها اخلارج من سبيل وأشار إليه بقولهقال:   

هذا اخلارج من السبيل مطلقا أي خمرج بول أو أغائط  )ما خرج من سبيل(الوضوء 
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أي خرج شيء اندر ما خيرج من اإلنسان كحصاة أو خرج منه  ولو اندراً أو طاهراً ينقض 
فإذا نزل الولد بال دم من املرأة فالولد  كولد بال دمأو حشرة أو كذا تنقض. أو طاهرا 

مث خرج واإلحليل هو  أو مقطراً يف إحليلهنه ما المس دم اآلن طاهر ليس متنجسا أل
أو حمتشى جمرى البول فلو قطّر أشياء يف جمرى البول مث خرج هذا املقطر فإنه ينتقض 

أي أدخل شيء يف القبل أو الدبر فابتل هذا الذي أدخله فخرج فهذا يعترب انقض  وابتل
 ملاذا؟ ابلبلل الذي نزل مع هذا املنديل .

. إذاً اخلارج من السبيل فال ينقض للضرورة ال الدائم كالسلس واالستحاضة :قال  
ينقض مطلقا سواء طاهر أو جنس معتاد أو غري معتاد إخل إال صاحب السلس 

 واملستحاضة فهذا خيرج من السبيل ومع ذلك ال ينقض للضرورة وهذا هو األول.
أشياء خترج من بقية البدن  لسوى السبي )خارج من بقيه البدن(الثاين  )و(الثاين:   

سوى السبيل. الذي خيرج من بقية البدن: العرق والدم واملخاط واللعاب والقيء والدمع 
وكذلك ميكن أن خيرج دم بسبب جرح, كل هذه األشياء خترج أحياان تنقض وأحياان ال 

ألن الذي خيرج من  "أ" )إن كان بوالً أو غائطاً( :تنقض فما هو ضابط نقضها فقال
سوى السبيل وينقض "أ" أو "ب" . أ: أن يكون بوال أو غاط فكيف يكون بول أو 

غائط خيرج من خارج السبيل هذا حيصل للمرضى يفتحون له فتحة يف البطن فيخرج منها 
قليالً كان أو  البول أو خيرجون منها الغائط فهذا حيصل فإذا كان بوال أو غائطا فينقض 

كان )أو(  اء خرج من السبيل أو من غري السبيل. ب: فالبول والغائط انقض سو  كثرياً 
أي غري البول والغائط. إذاً الذي خيرج من غري السبيل مىت  غريمها( "ب")كثرياً جنساً 

ينقض؟ صوراتن: األوىل: أن يكون بوال أو غائطا. والثانية أن يكون شيئا آخر وهذا 
 ينقض أو كثري غري جنس  الشيء اآلخر يكون متصفا بكونه جنس كثري. أما جنس قليل ال
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أي غري البول والغائط كقيء  كذلك ال ينقض, أو قليل طاهر: من ابب أوىل ال ينقض.
مثل القيء, القيء إذا خرج كثري فماذا نعتربه؟ انقض ألنه جنس كثري لكن لو  ولو حباله 

 كان القيء قليل .. لو كان دم كثري ينقض , وقليل ال ينقض. وحباله أي بال تغري. حىت
لو خرج القيء ومل يتغري حىت ال يقولوا أنه ينجس ابالستحالة بل جمرد أنه خرج من البطن 

. واآلن يعرف الكثري فكيف قاء فتوضأ" ملا روى الرتمذي: "أنه  شيء فهو جنس.
أي مرده العرف, فلو أنه ظهر  والكثري ما فحش يف نفس كل أحد حبسبنعرف الكثري؟ 

تربه كثري وإن ظهر له أنه قليل يعتربه قليل ولو تردد أيخذ لإلنسان أن هذا كثري إذاً يع
 ابألحوط. 

لو أن إنسان مريض يف وإذا استد املخرج وانفتح غريه مل يثبت له أحكام املعتاد  :قال  
مستشفى فتحوا له فتحة يف البطن خيرجون منها البول فهذه الفتحة ما أتخذ حكم الذكر. 

أيخذ بقية األحكام. فلو خرج ريح من هذا املكان أو نعم إذا خرج البول ينقض لكن ال 
ملسه ال يعترب ملس للذكر كذا ال ينفع االستجمار يف هذه الفتحة إذا خرجت جناسة فال 

جيزئها االستجمار أي ال أيخذ حكم املخرج املعتاد من حكاية اللمس واالستنشاق 
 مجاع يوجب الغسل . واالستجمار واإليالج فلو صار إيالج يف هذه الفتحة ما يعترب

أي تغطيته قال أبو اخلطاب وغريه ولو تلجم ومل خيرج منه  )زوال العقل(الثالث  )و(  
إذاً زوال العقل هذا انقض حىت لو تلجم أي وضع على الفرج شيء  شيء إحلاقا ابلغالب

مثل اللجام كأن وضع شيء حيصن نفسه من خروجه ليمنع أن خيرج شيء من السبيل 
إذاً املستثىن  )إال يسري نوم من قاعد أو قائم(غالب واستثىن من زوال العقل: فالعربة ابل

مجع صفات. النوم بشرطني أن يكون يسريا وأن يكون من قاعد أو قائم أي ممكن 
فلو أنه انم يسريا وهو حمتٍب فال ألن النوم اليسري  غري حمتب أو متكئ أو مستندللمقعدة 

ان قاعدا أو قائما لكن لن يشعر إذا كان حمتب أو سيشعر خبروج الريح واحلدث إذا ك
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. إذاً التفريق وعلم من كالمه أن اجلنون واإلغماء والسكر ينقض كثريها ويسريهامتكئ 
 ذكره يف املبدع إمجاعاً يف القليل والكثري للنوم وليس لتغييب العقل ألسباب أخرى 

قل  كع وساجد مطلقاورا  ألنه ليس قائما وال قاعدا وينقض أيضا النوم من مضطجع
 .كمحتب ومتكئ ومستند  النوم أو كثر.

والكثري من قائم وقاعد حلديث العني "وكاء السَّه فمن انم فليتوضأ" رواه أمحد قال:   
النوم انقض إال بصفتني يسري قاعدا أو قائما. أما لو كان يسريا من حمتب ينقض  وغريه

نقض.وهلذا قال من راكعا وساجدا ولو كان يسريا من ساجدا أو راكعا أو متكئ ؟ سي
مطلقا أي قليل وكثري مثل احملتيب واملتكئ واملستند والكثري أيضا من قائم وقاعد. أما اليسري 

ال حلديث العني وكاء السه فمن انم فليتوضأ رواه أمحد وغريه من حديث علي واملنذري 
 . والسه: حلقه الدبرحسنه وأخرجه أبو داود وابن ماجة 

أي هذا الذكر متصل وليس  )متصل(آدمي تعمده أو ال  )مس ذكر(الرابع  ()وقال:   
 أي غري خمتون أو أشل أي ال يتحركأو أقلف  ولو أشلمنفصل من صاحبه أو مقطوع 

أي وال أن يكون الذكر وال ابئن فمس األنثيني ال ينقض  ال األنثيني  كذلك  أو من ميت
ل الذكر البائن مقطوع الذكر وحمله ابق أي لو مسك حم أو حملهابئن ألنه قال متصل. 

فلمس حمله فال ينقض. إذاً الذي ينقض ما هو؟ مس الذكر آلدمي حىت خيرج غري اآلدمي 
 وشرك أن يكون الذكر متصل أما األنثيني والبائن وحمل البائن فال.

أي قياسا على الذكر وألن بعض ألفاظ احلديث  من امرأة ل(بح )قـح مس  )و( قال:    
واملقصود ابلفرج أي خمرج البول  وهو فرجها الذي بني اسكتيهاوالقبل هو فرجها  تشملها

واملين واحليض أي مسه من الداخل من مكان خروج املين أو احليض وليس اللمس من 
اخلارج، واألسكتني هي انحييت الفرج اجلانبني الذين يغطي الفرج والذي ينقض هو ما 
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: "من مس ذكره صلى هللا عليه وسلملقوله  بينها لقوله يف حديث بسر بن صفوان
فليتوضأ" رواه مالك والشافعي وغريمها وصححه أمحد والرتمذي ويف لفظ من مس 

إذاً رواية ذكره خاصة ابلذكر ورواية فرجه تشمل قبل األنثى وهذا رواه ابن فرجه فليتوضأ  
املرأة  يقصد أن فرج وال ينقض مس شفريها ومها حافتا فرجها ماجة وصححه أمحد

مغطى ابالسكتني هذه والشفرين فلمس هذه األشياء اليت تغطي الفرج ما تضر أي ال 
 تنقض. 

املس يف مسألة الذكر هو الذي يكون ابلكف فقط  وينقض املس بيد بال حائل :قال  
أو حرفه من رؤوس  ولو كانت زائدة سواء كان )بظهر كفه أو بطنه( وطبعا بال حائل

لكوع هو املفصل الذي يلي اإلهبام وعظم يلي إهبام كوع ... وما ا األصابع إىل الكوع
يلي خلنصر كرسوع والرسغ ما وسط ...وعظم يلي إهبام رجل ملقب ببوع... فخذ بعلم 

لعموم حديث "من أفضى بيده إىل ذكره ليس دونه سرت فقد  :واخشى من الغلط. قال
لنا أن الظفر له حكم ق وجب عليه الوضوء" رواه أمحد لكن ال ينقض مسه ابلظفر

)من  أي ملس الذكر والقبل معاً  )ملسهما(ينقض  )و(املنفصل فلو ملس به ال ينتقض. 
إذاً ابلنسبة للرجل ملس ذكره  لشهوة أو ال إذ أحدمها أصلي قطعاً  نثى مشكل(خح 

وابلنسبة للمرأة ملس قبلها وابلنسبة للخنثى الذي عنه آلتني وال نعرف هل هو ذكر أو 
االثنني معا. لكن لو ملس أحدمها ال ينتقض ألن هذا امللموس غري مقطوع أنه  أنثى ملس

 أصلي قد يكون هو الزائد .
أي ذكر اخلنثى املشكل لشهوة ألنه إن كان  ه()ملس ذكر ذكرَ  ينقض أيضاً  )و(قال:   

انتهينا من  ذكراً فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد ملسها لشهوة فإن مل ميسه لشهوة
صور ملس ذكر الرجل وملس قبل املرأة وملس االثنني من اخلنثى املشكل واآلن بقيت ثالثة 

صوراتن تتعلق ابخلنثى املشكل. الصورة األوىل ملس ذكر أي رجل ذكره أي ذكر اخلنثى 
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املشكل لشهوة يقول هذا ينتقض ملاذا؟ وهل هذا اخلنثى املشكل رجل أم امرأة؟ لو قدرانه 
قدرانه أنثى سينتقض وضوء الالمس. ألننا قلنا ملس ذكر ذكره رجال سينتقض الوضوء ولو 

لشهوة فإن كان هذا اخلنثى ذكر فيصبح انتقاد الالمس مبس الذكر ولو كان هو أنثى 
فيصبح انتقاد وضوء الالمس مبسه األنثى بشهوة وهلذا اشرتط شرطني ملس الذكر البد أن 

ذا اللمس بشهوة فينتقض وضوء يكون املاس ذكر وأن يلمس من اخلنثى ذكره ويكون ه
الالمس ألنه لو قدران اخلنثى ذكرا فقد مس الالمس ذكر رجل ولو قدرانه أنثى فقد مس 

امرأة بشهوة ألنه إن كان ذكرا أي اخلنثى املشكل فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد ملسها 
هوة فهل لشهوة فإن مل ميسه لشهوة ما ينتقض إذا كان رجل ملس من املشكل ذكره ال لش

ينتقض وضوء الالمس أم ال ؟ لو قدرانه ذكرا سنقول انتقض ولو قدرانه أنثى نقول ما 
ينتقض. إذاً مادام هذا اللمس حيتمل النقض وحيتمل عدم النقض فاألصل أال ننقض إال 

بيقني فكل من تصرف تصرفا يوجب الوضوء أما أن يتصرف تصرفا حيتمل الوجوب 
 الوضوء عليه. إذاً إذا مل ميسه بشهوة مل ينتقض.  وحيتمل عدم الوجوب فال نوجب

تصور أن هذا الذكر ما مس ذكر اخلنثى وإمنا مس قبل أو مس قبله مل ينقض  :قال  
اخلنثى فهل ينتقض وضوء الالمس؟ ال, ألنه لو قدران هذا امللموس )اخلنثى( ذكرا فهو 

ه ذكرا ال ينتقض. ألنه ملس جزء آخر وما مس الذكر ولو قدرانه أنثى انتقض. ولو قدران
ملس القبل .إذاً هناك حالة ينتقض وحالة ال ينتقض وحنن ال ندري أي احلالني فال ننقض 

 ابلظن. 
أبن أتيت امرأة وتلمس ـ هذه صور اندرة ولكنه يفهمك القاعدة  له(بح )أو أنثى قـح  :قال  

الوضوء ـ فلو  وال يعين هذا اجلواز لكن يقول لو أنه حصل بقصد أو بدون قصد فما حكم
أهنا أنثى ملست من اخلنثى املشكل قبله بشهوة انتقض وضوء هذه املرأة الالمسة, ألنه 
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هناك عندان تقديرين وعلى كال التقديرين ينتقض وضوؤها فلو قدران اخلنثى املشكل أنثى 
فالذي حصل هو أن امرأة ملست قبل فانتقض وضوؤها. ولو قدران اخلنثى املشكل ذكر 

فانتقضت بسبب اللمس بشهوة إذاً على  حصل؟ أنثى ملست أنثى بشهوةفما الذي 
س أنثى قبل اخلنثى أي وينقض مل :التقديرين ينتقض الوضوء فننقض هبذا احلال. قال

 أي يف هذه واليت قبلها ألنه إذا كان أنثى فقد مست فرجها فيهما( )لشهوةاملشكل 
ضت مبس الفرج وإن كان اخلنثى إن كانت اخلنثى املشكل أنثى فقد مست فرجها فانتق

أي األنثى ملست  وإن كان ذكراً فقد ملسته لشهوة فإن كان اللمس لغريهااملشكل ذكرا 
ما ينتقض. ألننا لو قدرانها أنثى  اخلنثى املشكل لغري شهوة ملست القبل لغري شهوة

سينتقض وضوؤها ولو قدرانها ذكرا فهي ملست جزء من الرجل بدون شهوة فلن ينتقض 
 إذاً هناك حالة ينتقض وحالة ال ننقض. 

أي لو أن هذه املرأة ما ملست من اخلنثى املشكل  أو مست ذكره مل ينتقض وضوؤها
الذكر ملست الذكر فعند ذلك مل ينتقض ألننا لو قدرانها أنثى فلم ينتقض وضوؤها ألهنا 

ض فال ملست ذكر ولو قدرانها ذكرا انتقض فهناك احتمال ينتقض واحتمال ال ينتق
 ننقض ابالحتمال . 

 
ألهنا اليت تدعو إىل  )امرأة بشهوة(أي الذكر )مس( اخلامس )و(  قال املصنف:  

واملرأة شاملة لألجنبية وذات احملرم وامليتة والكبرية  -والباء للمصاحبة -احلدث
أي  لزائد أو أشل. -ولو بزائد -والصغرية املميزة وسواء كان املس ابليد أو غريها

كر املرأة بشهوة فهذا هو الناقض اخلامس خالف بني أهل العلم يف ملس املرأة هل مس الذ 
هو ينقض مطلقا بشهوة أو بغري شهوة أو ال ينقض مطلقا أو القول الوسط أنه ينقض إذا  

ألهنا كان بشهوة وال ينقض إذا كان بغري شهوة وهذا هو مذهب أمحد وتعليل ذلك قال: 
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اللمس وهذه املرأة تدعو للحدث والباء للمصاحبة أي أي هذا  اليت تدعو إىل احلدث
مصاحبة اللمس للشهوة ملا قل مسه امرأة بشهوة فالباء للمصاحبة أي مسه املرأة مصاحبا 

واملرأة شاملة لألجنبية وذات احملرم وامليتة والكبرية للشهوة فهذا معىن الباء للمصاحبة 
خبالف  واء كان املس ابليد أو غريهاوس معناه أن الصغرية ال تدخل والصغرية املميزة

أي الرجل الذي ملس  ولو بزائد لزائد أو أشلمس الذكر ال ينقض إال إذا كان ابلكف 
املرأة ملسها بعضو زائد فيه وملس منها عضوا زائدا فيها كأن يكون عنده أصبعا زائدا أو يدا 

ان ابألشل أي ملس زائدة فلو  ملس بزائد لزائد أو أشل أي لو كان اللمس لألشل أو ك
 بشهوة لعضو مشلول وملس منها عضوا مشلوال. 

. إذاً ملس الرجل أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق و متسه هبا(أ)قال:   
 املرأة بشهوة أو ملس املرأة الرجل بشهوة كل ذلك انقض. 

سألة هذه امل سواء كان منه أو من غريه ألنه فرجحلقه دبر(  مس)ينقض  )و(قال:   
هل هي اتبعة للمس املرأة بشهوة أم هي اتبعة للناقض الرابع الذي سبق يف قوله ومس 
ذكر متصل ..إخل هذه اتبعة ملا سبق. ومعناه أن من مس فرجه فليتوضأ هذا سيشمل 

أي من املاس نفسه أو من غريه.  سواء كان منه أو من غريهالقبل والدبر من الرجل واملرأة 
ينقض الوضوء فلو كان اإلنسان هو الذي ملس حلقة دبر نفسه فقد  إذاً مس حلقة الدبر

 انتقض وضوؤه أو غريه ملس حلقة دبر غريه فالالمس ينتقض وضوؤه .
إذاً هذه الثالث األشياء  وسن منه أو منها وال املس هبا )ال مس شعر وظفر(قال:   

ذلك فمعناه أن " هلا حكم املنفصل ومر معنا قبل 3"، والظفر"2"، والسن"1الشعر "
اللمس للشعر أو اللمس ابلشعر أو اللمس للسن أو اللمس ابلسن أو ابلظفر أو للظفر ال 
ينقض الوضوء كأن يكون ملس شعرها بشهوة , الشعر له حكم املنفصل إذاً ال ينتقض. أو 
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هي ملسته بشعرها أو هو ملس شعرها أي امللموس ُمّس شعره أو هو مسها بشعره بشهوة 
أو بسنه: أي مس سنها أو بظفره أي بشهوة أو ملست ظفره منه أو منها أي  فما ينتقض

هذه الثالثة وال املس هبا. إذاً قوله ال مس شعر وسن وظفر معناه إذا كان امللموس شعر 
أو سن أو ظفر منه أو منها فهذا ال ينقضض الوضوء ألن الشعر والسن والظفر له حكم 

 الالمس كان ملس بشعره أو سنه أو ظفره .املنفصل. قال وال املس هبا أي أن 
فهذا ال ينقض الوضوء ألن احلكم  ولو بشهوة  "4" )ألمرد(ال مس رجل  )و(قال:   

املس  )وال( ورد يف املرأة قال تعاىل" أو المستم النساء " فالرجل ال يدخل فيها. قال:
الوضوء ألنه ما إذا كان اللمس حبائل فال ينتقض  ألنه مل ميس البشرة "5" )مع حائل(

 "6")ملموس بدنهينتقض وضوء  )وال( :حصل اللمس أصال فانتفى اللمس هنا. قال
ملاذا؟ قالوا ألن النص جاء يف  الالمس:أو  ذكراً كان أو أنثى( ولو وجد منه شهوة

المستم النساء فهذا الذي ينتقض وضوؤه أما امللموس فما جاء فيه نص, أليس امللموس 
مس مس والعلة املوجودة يف الالمس موجودة يف امللموس؟ الظاهر حصل بينه وبني الال

:نعم واملصنف يقول ملموس البدن ال ينتقض وضوءه ولو َوجد أو ُوجد منه شهوة لو 
وجدت شهوة من هذا امللموس فإنه ال ينتقض ألنه ملموس وليس بالمس فمعناه أن 

وة أما أن يلمس ولو  النقض يكون أبمرين أن يلمس ويكون هذا اللمس مصاحبا للشه
كان مصاحبا للشهوة فال ينتقض. هذا هو املذهب ولو قلنا ليس هناك فرق بني الالمس 

وامللموس ما دام أنه وجد شهوة وحصل اللمس أي التقاء بشرة ببشرة مع شهوة, إذاً 
اكتب عند ملموس بدنه: هذا هو املذهب وعنه ينتقض. فاإلمام أمحد له رواية أخرى أن 

وكذا ال ينتقض  :ثل الالمس إذا وجدت الشهوة فقد حصل ملس بشهوة. قالامللموس م
 وضوء ملموس فرجه.
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مسلماً كان أو كافراً ذكراً كان أو أنثى صغرياً  )وينقض غسل ميت(قال: السادس:   
هذا  أو كبرياً. روي عن ابن عمر وابن عباس أهنما كاان أيمران غاسل امليت ابلوضوء

اق والبيهقي لكن وردت آاثر عنهما خبالف ذلك أهنما ما كاان احلديث أخرجه عبد الرز 
أيمران غاسل امليت ابلوضوء. اكتبوا عند وينقض غسل امليت: وعنه: ال ينقض فالرواية 

الثانية يف املذهب أن غسل امليت ال ينقض الوضوء أما املعتمد يف املذهب أنه انقض. إذاً 
من  والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرةمن هو الغاسل الذي جيب عليه الوضوء قال: 

ال من يصب عليه املاء وال من ييممه يقلب امليت ويباشره ولو مرة هذا نسميه الغاسل 
. أما الذي يناول املاء ويساعده يف األشياء اليت حيتاجها الغاسل فهذا وهذا هو السادس

 ال يعترب غاسال وال حيتاج إىل وضوء.
وقوله أكل اللحم خاصة  أي اإلبلحم خاصة من اجلزور( )أكل اللالسابع )و(  قال:  

خيرج ما سوى اللحم أي الذي ينقض من اجلزور هو أكل اللحم فقط أما ما ال يسمى 
فال ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق  حلما فال ينقض إذا أكله اإلنسان

حديث الرباء  حلمها سواء كان نيئاً أو مطبوخاً قال أمحد فيه حديثان صحيحان
 وحديث جابر وحديث الرباء يف احلاشية. وحديث جابر بن مسرة

كإسالم وانتقال مين )كل ما أوجب غسالً(   :الثامن املشار إليه بقوله )و( قال:  
إذاً كل موجبات  فيوجب الغسل دون الوضوء )أوجب الوضوء إال املوت(وحنومها 

عاىل هي موجبة للغسل وموجبة أيضا الغسل اليت ستأيت يف ابب الغسل إن شاء هللا ت
للوضوء ماعدا املوت فإن امليت جيب غسله وال جيب توضأته. الوضوء الذي يكون للميت 

قبل الغسل هذا مستحب ليس بواجب إذاً املوت يوجب الغسل لكن ال يوجب الوضوء 
 وما سواه من موجبات الغسل فإهنا توجب الوضوء أيضا.
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وحنوها  "،3"والغيبة "،2"، والكذب"1"القذفوال نقض بغري ما مر ك :قال  
كم ذكر املصنف؟ القذف ما يوجب الوضوء , الكذب ما   ولو يف الصالة "4"والقهقهة

يوجب الوضوء ..كل هذا يوجب التوبة واالستغفار والغيبة وحنو الغيبة مثل السب والشتم 
ألن بعض  والقهقهة ولو يف الصالة والقهقهة هي الضحك بصوت وأشار إىل القهقهة

هو  غري حلم اإلبل "5"وأكل ما مست النارأهل العلم يقول بذلك أنه ينقض الوضوء. 
الوحيد الذي يوجب الوضوء أما ما مست النار من غري حلم اإلبل فال حلديث جابر "  

أي القهقهة  وال يسن الوضوء منهماكان آخر األمرين ترك الوضوء مما مست النار. قال 
مذكورين. فهي ال توجب الوضوء لكن هل يسن هلما الوضوء هذا ومما مست النار آخر 

 الذي يريده املصنف فيقول حىت السنة ال يسن هلا الوضوء. 
)يف أي تردد  )ومن تيقن الطهارة وشك(مسألة الشك واليقني يف احلدث: قال:   

ففي املسألة  )بىن على اليقني(أبن تيقن احلدث وشك يف الطهارة  احلدث أو ابلعكس(
األوىل سيكون طاهرا ألنه تيقن الطهارة ويف املسألة الثانية إذا تيقن احلدث فهو حمدث. 

 سواء كان يف الصالة أو خارجها تساوى عنده األمران أو غلب على ظنه أحدمها
. : "ال ينصرف حىت يسمع صواتً أو جيد رُياً" متفق عليهصلى هللا عليه وسلملقوله 

تساوى عنده األمران أو غلب على ظنه أحدمها أي  أي حىت يتيقن, والتعليل: ألنه
الطهارة أو احلدث ألن غلبة الظن إذا مل يكن هلا ضابط يف الشرع مل يلتفت إليها. إذاً إذا 
تيقن الطهارة وشك يف احلدث فإنه يلتزم اليقني. فإن تيقن الطهارة واحلدث مل يصل إىل 

 ينصرف حىت يسمع صوات أو جيد رحيا, درجة اليقني فال يلتفت إليه يف هذه احلالة قال ال
ملاذا ال ينصرف؟ ألن هذا الذي يف الصالة هو متيقن للطهارة وأما ما وجده يف بطنه أو 

خيل إليه فإنه مل يرقى إىل درجة اليقني فالنيب صلى هللا عليه وسلم قال ال ينصرف حىت 
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الصورة األوىل أن يتيقن يصل إىل اليقني فال يزيل اليقني األول إال بيقني اثن. وهذه هي 
 أحدمها وشك يف الثاين.

منهما  )وجهل السابق(أي تيقن الطهارة واحلدث  )فإن تيقنهما( الصورة الثانية: قال:  
ما معىن فهو بضد حاله قبلهما؟ اآلن  إن علمها )فهو بضد حاله قبلهما( ؟ فما احلكم

را متاما أنه دخل اخلالء هو تيقن الطهارة وتيقن احلدث متذكرا متاما أنه صلى ومتذك
وانتقض وضوءه لكن ال يتذكر أيهما قبل اآلخر حىت يعتمد عليه فهل دخوله اخلالء كان 

قبل الصالة فهو متوضئ أو دخوله اخلالء كان بعد الصالة فهو حمدث؟ مل يعلم. لكن هو 
دمها وشك متيقن األول والثاين. هذا هو الفرق بني الصورة األوىل والثانية. األوىل تيقن أح

يف الثاين أما هنا فهو متيقن االثنني إال أنه ال يعلم املتأخر من املتقدم فاحلكم قال: فهو 
بضد حاله قبلهما إذاً يرتك هذين االثنني وينظر إىل ما قبلهما ماذا كان قبلهما فلو قلنا أن 

هذا الكالم كان يف صالة الفجر صلى الفجر بوضوء ومتأكد أنه دخل اخلالء لكن 
شكال عنده هل دخل اخلالء بعد صالة الفجر أو قبل صالة الفجر فما يعلم هذا. اإل

فماذا يفعل هنا؟  قال هو بضد حاله قبلهما. وكيف كان حاله قبلهما ؟ كان انئما, أي  
كان حمداث وضد حاله قبلهما أي ضده أنه كان متطهرا . على أي أساس قلنا هذا 

جابة على هذا السؤال ستكشف سرا دفينا الكالم؟ وهذا كالم سبق ومر معنا واإل
ستكشف من راجع ممن مل يراجع. اإلجابة: ألن قاعدة اليقني ما يزول ابلشك وإمنا يزول 

بيقني مثله. هو قبلهما كان حمداث, كان انئما فهذا احلدث رفع بيقني أم مل يرفع؟ رفع 
 بطهارة متيقنة. بيقني ألنه صلى الفجر فمعناه أن هذا احلدث نسخ وانتهى, رفع بيقني

هذه الطهارة املتيقنة هل هناك يقني أزاهلا؟ ال, هناك يقني لكن ال ندري هل هذا اليقني 
أزاهلا أم ال؟ ألن اليقني الذي معها وهو احلدث ال نعلم هو قبلها أو بعدها هل هو قبلها 
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يت ما فلم يزهلا أم بعدها, فهنا نتمسك هبذا األصل أننا متمسكني هبذه الطهارة حىت أي
يرفعها ويزيلها. والعكس كذلك فلو قلنا كيف حاله قبلهما؟ قبلهما كان يصلي قيام الليل 

والوتر هذا كان قبل الفجر إذاً قبلهما كان متطهرا إذاً ما احلكم؟ هو حمدث. ملاذا؟ ألن 
تلك الطهارة رفعت يقينا حبدث حصل ال ندري أقبل الفجر أم بعد الفجر لكن حصل 

, مؤكد أنه بعد قيام الليل إذاً هذه الطهارة رفعت حبدث فنتمسك هبذا بعد هذه احلالة
احلدث وجنعله هو اليقني. إذاً هذا احلدث اليقيين هل رفعه طهر يقيين؟ هناك طهر جبواره 
لكن ال نعلم أنه كان بعده فرفعه أم قبله فلم يرفعه فال ندري إذاً ال نزيل هذا اليقني الذي 

 ه فنقول أنه كان يقوم الليل ومتوضئ إذاً هو اآلن حمدث. هو احلدث بطهر مشكوك في
فإن كان قبلهما متطهراً فهو اآلن حمدث وإن كان أي علم احلال  إن علمهاوقوله    

 حمداثً فهو اآلن متطهر ألنه قد تيقن زوال تلك احلالة إىل ضدها وشك يف بقاء ضدها
ت فاألصل بقاءها فال نرفع إذا شك يف بقاء ضدها هل هي ابقية أو أزيل وهو األصل

 هذا األصل بشك.
 :الصورة الثالثة: وهي إذا تيقنهما وجهل السابق منهما ومل يعلم احلال اليت قبلهما قال  

 يتوضأ .وإن مل يعلم حاله قبلهما تطهر 
ملاذا؟  وإذا مسع اثنان صواتً أو مشا رُياً من أحدمها ال بعينه فال وضوء عليهما قال:  

منهما مل يتيقن احلدث فكيف نوجب عليه الوضوء, هو مسع صوات فمؤكد ألن كل واحد 
أن هناك حدث حصل لكن ممن, من أيهما؟ كل واحد ينفي عن نفسه فمعناه أن واحد 
منهما أحدث ومل يشعر لكن يف هذه احلالة ما نستطيع أن نسلب أحدمها الطهارة ابلظن 

أحدمها خلف اآلخر؟ ال. ملاذا؟  أو مبجرد الشك إذاً فال وضوء عليهما لكن هل يصلي
ألنه لو صلى أحدمها خلف اآلخر فاملأموم يعتقد أنه متطهر لكن يعتقد أن إمامه حمدث 

فكيف يصلي خلف اإلمام احملدث فعلى املذهب ال تصح الصالة ونفس الكالم أن 
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اإلمام متيقن أن املأموم خلفه حمدث فال يكون إمام حملدث بل يصلي منفرد وال يصل 
م. وال يصافه يف مكان واحد. مثال: هم ثالثة, مها االثنان وجاء رجل من اخلرج ليس إما

منهما فصلى هبما إماما ومها االثنني خلفه فال يصح أن يصافه ألنه لو صافه معناه أن كل 
واحد منهما يعتقد أن الثاين صالته ابطلة أي يعتقد أنه منفرد خلف الصف وعلى 

لصف ركعة كاملة تبطل الصالة ألنه اآلن يعتقد أنه فذ فما املذهب أن صالة الفذ خلف ا
 يصح أن يصل خلفه.

إذاً الصور: األوىل: لو أم أحدمها اآلخر فال يصح ذلك. الثانية: هل يصافه؟ ال. لكن   
لو معهما رابع انتهت املشكلة ألهنم اآلن ثالثة ومأمومني. صحيح أن األول منهما يعتقد 

 ه صحيحة ابلثالث. أن الثاين حمدث لكن صالت
. وحده ال أما إذا كان وال أيمت أحدمها بصاحبه وال يصاففه يف الصالة وحدهقال:   

هذه لزايدة إيضاح واملقصود وإن كان أحدمها إماماً أعادا صالهتما  معه آخرين فال أبس.
أنه لو كان أحدمها إمام لآلخر فقط أي أن الصالة فيها اثنان لكن لو كانوا ثالثة 

مها إمام والثاين مأموم وهناك مأموم اثلث أو رابع فمن الذي تبطل صالته؟ املأموم وأحد
فقط . ألن اإلمام يعتقد أنه متطهر ويعتقد أن خلفه أربع مصلني واحد منهم بال طهارة 

لكن الثالثة بطهارة . لكن لو كان وراءه اثنان فقط؟ الذي يشك يف طهارته وواحد 
ة ألنه إمام ملتطهر, لكن املشكلة عند من؟ اآلخر يتيقن جديد؟ اإلمام ليس عنده مشكل

أن إمامه حمدث. اآلن هو إمام وخلفه اثنان شريكه يف املسألة فاإلمام ما عنده مشكلة 
ألنه يعتقد أنه متطهر ويعتقد أن خلفه واحد متطهر والثاين ال يعترب به. أما ابلنسبة 

ليس فذا خلف الصف ابلنسبة  للمأموم الذي يف اخللف يعتقد أن إمامه حمدث لكن
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لإلمام يعترب أن الذي معه فذ لكن هو ال يعترب نفسه فذ ألنه يعتقد نفسه متوضئ. 
 فاملشكلة ستكون أنه يعتقد أن إمامه حمدث وأنه سيصلي خلف حمدث فهذا ال يصح.  

 )وُيرم على احملدث مس املصحف( األشياء اليت حترم على احملدث حداث أصغر: قال:  
احلواشي أي الورق األبيض املتصل ابملصحف يف  و بعضه حىت جلده وحواشيهأ [1]

سواء مسها ابليد أو بعضو آخر من  بال حائلمن أعضائه  بيد أو غريها جوانب الصفحة
" من ج " أو كم " ب" أو يف كيس "" أ ال محله بعالقة أعضاء اجلسم فال جيوز ذلك 

شيء والكم هو مدخل اليد. فإذا محله بعالقة أي ال حيرم محله بعالقة حيمله يف غري مس 
" د" أي  وال تصفحه بكمه أو عودأو كيس أو كم بغري مس فال إشكال ألنه مل ميس. 

ال حيرم تصفحه رقموا هذه األشياء وال تستهينوا هبذه األرقام عندما أقول رقموا تكون على 
فتعرف أن هذه اجلملة  سبيل السنة املؤكدة وأحياان هذا الرتقيم حيل غموض يف الكالم

اتبعة ملا قبلها واجلملة اليت بعدها تعود ملا سبق ..له أثر وأعتقد أنك لو أتملت هذا 
ستجد له فائدة  قال بعالقة أو كيس أو كم هذه أمثلة من غري مس أي أن املقصود ال 

 محله بشيء من غري مس. 
أي ال مينع ويل صغريا من "هـ"  وال صغري لوحاً فيه قرآن من اخلايل من الكتابةقال   

لوح فيه قرآن أن ميس اجلزء اخلايل من الكتابة إذاً الصغري جيوز أن ميسك اللوح الذي فيه 
وال مس تفسري  القرآن لكن من اجلهة اليت ليس فيها القرآن أي اجلهة اخلالية من الكتابة.

 "و" .  وحنوه
 "2"دار حرب وسفر به ل "1"وُيرم أيضاً مس مصحف بعضو متنجس قال:    

" 4" وتوسد كتب فيها قرآن" هذا فيه امتهان للمصحف وابتذال وال جيوز. 3"  وتوسده
إال إذا خاف  ما مل خيف سرقة الكتب اليت فيها آايت قرآنية كذلك ال جيوز توسدها
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 السرقة فمعناها حالة اضطرار فتوسدها أو خبأها 
 جيوز يف حال االختيار . أو كذا.. فهذا  يف حال االضطرار أما الكالم أنه ال

" حّرم مخسة مسائل األوىل أن ميس 5" وُيرم أيضاً كتب القرآن حبيث يهانقال   
املصحف بعضو متنجس, والثاين أن يسافر به إىل دار حرب والثالث التوسد أن جيعله 

وسادة أو يتوسد كتب علم فها آايت قرآنية إال لعذر واخلامس كتب القرآن حبيث يهان 
إهانة أبن يكتب القرآن أبمر مبتذل أو يكتبه يف مكان مبتذل كأن يكتب القرآن  مبا فيه

 مثال على ابب محام أو على جدار محام أو يكتبه بشيء جنس فهذا كله إهانة له.
" هذا األول أن ميد رجله إىل القرآن يكره 1" وكره مد رجل إليهواآلن يذكر مكروهات:   

إهانة القرآن أما إن قصد إهانة القرآن فإنه يكفر وإن  ذلك واملقصود أنه ميد رجله يقصد
طوى رجله أو جعلها حتته أو قطعها ..فاملقصود أن مد الرجل بدون قصد اإلهانة  

" فكل هذا ينايف التعظيم وملاذا ذكره املصنف 3" وختطيه" أي القرآن. 2" واستدابره
م القرآن يف القلب من غري أن اآلن؟ يقول ألن هذه منافاة للتعظيم. وال شك أنه لو ُعظِّ 

نقرأ كتب الفقه ومن غري قول أحد ليقول ال متد رجلك إليه وهللا لو أن أمامك إنسان 
حترتمه ما مددت رجلك إليه فال أييت رجل ويقول هات دليل أنه ال أمد رجلي للقرآن بل 

لك نقول له ألنك اي مسكني ما تستطيع أن متد رجلك إىل صاحبك, فلماذا ال متد رج
إىل صاحبك؟ هيا هات الدليل؟! هذه تغضب الصاحب , فهل القرآن هو أهون األشياء 

عندك صاحبك ال متد رجلك إليه والقرآن متد رجلك إليه!!والقرآن تريد له دليل وصاحبك 
ال حتتاج إليه دليل . استدابره: هل تستطيع أن تستدبر رجال يف جملس؟ ال هذه عيب ال 

من أن أيخذ طريق طويل يتجاوز ويتخطى املصحف ! لو أن  تصح. ...وختطيه : فبدال
أخاك جالس هل تستطيع أن تتخطاه؟ أم عيب؟ أما القرآن فهو كأل مباح !! إذاً كل 
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ذلك مكروه ألنه ينايف التعظيم. نقول هذا ألن هناك من يقول لك حقيقة هات الدليل 
هان شيء ... إذا احتاج فإذا قلت له ما عندي دليل فماذا سيفعل !! وال يصح يف األذ

 النهار إىل دليل. 
" ألهنا زخرفة تنايف العبادة تتناىف مع العبادة فالقرآن جاء 4" وحتليته بذهب أو فضة   

أي بذهب أو فضة وألن حتلية كتب  وحترم حتلية كتب العلم للعبادة وجاء إلصالح الناس
 العلم بذهب أو فضة معناه استعمال الذهب أو الفضة . 

حىت صالة جنازة وسجود تالوة [ 2]ولو نفال )الصالة(ُيرم على احملدث أيضاً  )و(  
فهذه الثالثة أشياء تعترب يف حكم الصالة تعطى أحكام الصالة من حيث وجوب  وشكر

بل يعذر فعلى املذهب ال يكفر ألنه عند أيب حنيفة  وال يكفر من صلى حمداثً الطهارة. 
يقول ال, ما يكفر إذا صلى حمداث إال إذا كان أن من صلى حمداث كفر لكن ال مذهب 

استهزاء فإذا استخف ابلصالة فالذي يستخف ويستهزأ ابلصالة يكفر وإن مل يصل 
حمداث, بل ولو صلى بوضوءين وليس بوضوء واحد ألن مسألة االستهزاء وحدها كفر لكن 

 الكالم عن هذا الفعل بغري قصد االستهزاء.
 صلى هللا عليه وسلم لقوله [3] )الطواف( ث أيضاً وُيرم على احملد )و(قال:   

وفيه  "الطواف ابلبيت صالة إال أن هللا أابح فيه الكالم" رواه الشافعي يف مسنده
 ضعف وله لفظ آخر عند اإلمام أمحد والرتمذي إمنا الطواف ابلبيت صالة فأقلوا الكالم.

 ابب الغسل
 

أي استعمال املاء يف مجيع بدنه على  ما هو االغتسال؟ قال:بضم الغني: االغتسال،   
أي استعمال املاء يف كل البدن على وجه خمصوص أي بطريقة خمصوصة  . وجه خمصوص

يطلق على أمرين يطلق على املاء  أو ابلفعل وابلفتح املاءبنية وتسمية فهذا هو االغتسال 
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لبدن ويطلق على الفعل أي غسل البدن أي يطلق الغسل على الفعل الذي هو غسل ا
أي ما يستعمل يف  وابلكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغريه يسمى غسل.

 التنظيف مثل الصابون اليوم.
أي دفعا إذاً  )دفقاً بلذةمن خمرجه  )خروج املين( :ستة أشياء أحدها )وموجبه(قال:   

 هبذين الشرطني والكالم يف اليقظة أن خيرج املين متدفقا مع لذة فإن كان بغري ذلك فال
أي املستيقظ بدون الدفق  )بدوهنا من غري انئم(إن خرج  ال(يعترب من موجبات الغسل. 

واللذة فهذا ليس مبوجب للغسل من غري النائم أما النائم فال نشرتط فيه التدفق وال اللذة 
ملاذا؟ ألن النائم ال يشعر هبذا وإمنا النائم إذا خرج منه املين وجب عليه الغسل مطلقا. 

هذا  و خرج من يقظان لغري ذلك كربد وحنوه من غري شهوة مل جيب به غسلوحنوه فل
حلديث علي يرفعه تفريع ملا مضى لربد مثال أو ملرض أو لنحو ذلك مل جيب به الغسل  

. يرفعه أي إىل "إذا فضخت املاء فاغتسل، وإن مل تكن فاضخاً فال تغتسل" رواه أمحد
ويبلغ به أي النيب صلى هللا عليه وسلم. أي ليس النيب صلى هللا عليه وسلم وكذلك ينميه 

والفضخ هو من كالم علي وإمنا من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم. ومعىن فضخت املاء 
معناه إذا خرج بغري دفق فال تغتسل. وإبراهيم احلريب قاله إبراهيم احلريب  خروجه ابلغلبة

فعلى هذا يكون احلديث. هو صاحب غريب احلديث ولذلك هو شرحه يف كتابه غريب 
إذا خرج بدون شهوة يكون جنسا ألنه لو خرج بدفق  قاله يف الرعاية جنسا وليس مبذي

   ولذة فاملين طاهر وال يعتربه مذي وإمنا هو شيء جنس خرج.
وإن خرج املين من غري خمرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه مل جيب الغسل قال:   

ه أي ظهره فخرج منه أي املين إذاً املين مىت مل تتوفر فيه صلب  وحكمه كالنجاسة املعتادة
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الشروط فتختلف فيه األحكام سيصبح انقض للوضوء ويصبح جنس بينما يف األصل كان 
 طاهر وكان يوجب الغسل فحكمه حكم النجاسة املعتادة مثل البول.

نوات الذي ميكن بلوغه هو ابن عشر سوإن أفاق انئم أو حنوه ميكن بلوغه قال:   
وبنت تسع سنوات هذا الذي ميكن بلوغه أما من دون ذلك ال ميكن بلوغه. هو اآلن 

فما وإن أفاق انئم أو حنوه ميكن بلوغه فو جد بلل انتهى من اليقظة ويتكلم عن النوم 
أي دون غسل ما أصابه ألن املين أنه مين اغتسل فقط " 1هذا " فإن حتقق احلكم؟
 وإن مل يتحققه منياً ذا إذا حتقق أنه مين. الصورة الثانية: وه ولو مل يذكر احتالماطاهر 

" أي رآه بلل لكن مل يعرف هل هو مين أم ال فما هو احلكم؟ احلكم يف هذه املسألة 2"
ستكون هلا صوراتن أ،ب أي إذا وجد بلل ومل يعرف هل هو مين أو غري مين مل يتحقق 

طاهر لكن إذا غسله فال أبس. فإذا حتقق وجب الغسل وال جيب غسل ما أصابه ألنه 
أو كان به أبردة  مالعبة أو نظر أو فكر أو حنوه"أ"  فإن سبق نومهوإن مل يتحققه منياً 

ألنه يغلب على الظن مادام سبق النوم مالعبة أو  مل جيب الغسلأي مرض بسبب الربد 
ا مث انم نظر أو فكر فيغلب على الظن أنه يكون نزل منه مين فمادام فكر أو العب أو كذ

ووجد بلل فالغالب أنه ماذا؟ فاألقرب عندان أن حنيل هذا املاء إىل كونه، حنيله ألقرب 
سبب وهو املذي. أو كان به مرض بسبب الربد مثال فنحيله هلذا نقول إذاً هذا هو سبب 
املاء الذي خرج فلم جيب الغسل فعندما يقول ال جيب الغسل فالظاهر أنه جيب غسل ما 

جناسة هذا إذا قلنا مذي فهو جنس فإنه ال جيب الغسل ولكن جيب غسل أصابه ألنه 
فإذا مل  وطهر ما أصابه احتياطاً "ب"  وإال اغتسلمل يسبقه مالعبة وال نظر  وإالالثوب 

يكن هناك سبب وال مالعبة وال نظر ووجدان ماء بعد االستيقاظ فليس عندان سبب حنيل 
هذا احتالم إذاً يغتسل ويغسل ما أصابه احتياطا إليه فنحيل ملاذا؟ نقول يف الغالب أن 

ألنه احتمال ال يكون احتالم أي احتمال يكون شيء آخر جنس إذاً يغسل ما أصابه 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

173 

 
 

احتياطا. إذاً مسألة النائم مىت جيب عليه الغسل؟ خالصة الكالم هذا عندان ثالثة صور 
فيها هي أن يتحقق أنه  صوراتن يغتسل والصورة الثالثة ال يغتسل فالصوراتن اليت يغتسل

مين والصورة الثانية أنه ال يتحقق أنه مين وال يدري ما هو لكن مل يسبق نومه مالعبة وال 
نظر فيغتسل والصورة الثالثة اليت ال يغتسل فيها هي إذا سبق نومه مالعبة أو فكر أو حنو 

 ذلك.
 
ل املين ومل خيرج يقصد معىن انتق )ومل خيرج اغتسل له(املين  )وإن انتقل( قال املصنف:  

أنه شعر ابنتقاله داخل اجلسد لكنه مل خيرج خارج اجلسد كأن يكون مثال ربط عضوه أو 
منع خروج املاء من العضو فالعربة اآلن خبروج املين هل العربة خبروجه من اجلسد بدفق 

اخلروج  ولذة؟ أم العربة أن ينتقل داخله؟ يشعر بتحرك املين داخله أو كذا..فيشعر أن حالة
حصلت إال أنه مل خيرج خارج الذكر كأن يكون مثال ربط ذكره أو قبض عليه فمنع املاء 

وهذا من مفردات  )ومل خيرج اغتسل له(املين  )وإن انتقل( :من اخلروج فاملصنف يقول
 اإلمام أمحد وعنه ال جيب الغسل واختارها املوفق والشارح. 

ألن قال:  )ومل خيرج اغتسل له(املين  إن انتقل()و  إذاً يقول املصنف ـ وهو املذهب ـ   
فصدق هذا إذا هذا إذا انتقل أي أحس بتحوله وحبصول الشهوة  املاء قد ابعد حمله

أي هذا االنتقال حيصل بع البلوغ وحكمه حكم  عليه اسم اجلنب وُيصل به البلوغ
 له النتقالهأي بعد غس )بعده(املين  )فإن خرج(وحنوه مما يرتتب على خروجه النزول 

معناه أنه انتقل ومل خيرج فاغتسل هلذا االنتقال هل بعد ذلك لو خرج املاء من العضو هل 
أي بعد غسله )بعده( املين  )فإن خرج(يعيد االغتسال؟ اجلواب: ما يعيد االغتسال. 

 .ألنه مين واحد فال يوجب غسلني أي الغسل )مل يعده( النتقاله
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قلنا  أو قدرها إن فقدت وإن مل ينزل )تغيب حشفة أصلية(الثاين  )و(املوجب الثاين:   
أن احلشفة هي رأس الذكر. أو قدر ذلك إذا فقدت أبن كان مقطوع العضو فيصري مقدار 

هذه احلشفة وإن مل ينزل فمجرد التغييب موجب للغسل واإلنزال موجب للغسل وقد 
وليس فرجا  ن مل جيد حرارةوإ )يف فرج أصلي قبالً كان أو دبراً(جيتمعان وقد ينفردان. 

زائدا كاخلنثى املشكل والدبر ال جيوز لكن الكالم اآلن على ما لو حصل هذا الذي ال 
 جيوز فهل يوجب الغسل أو ال؟ .

هذا خنثى مشكل  حشفته يف فرج أصلي ومل ينزل" 1"فإن أوجل اخلنثى املشكل قال:   
ن أن كليهما يكون أصليا. هل عليه غسل أم ال؟ ليس عليه غسل, ملاذا؟ شرطنا اآل

ذكره يف قبل اخلنثى فال غسل على واحد  "2"أو أوجل غري اخلنثى الصورة الثانية: 
ألنه لبد أن يكون أصلي مع أصلي قال إن مل ينزل, لكن لو حصل  منهما إن مل ينزل

 إنزال فسيجب ابإلنزال وال جيب بغريه .
 إيالج، وال إبيالج بعض احلشفة من غري" 3"وال غسل إذا مس اخلتان اخلتان قال:   

أين ختان الرجل؟ احلشفة مست ختان املرأة لكن ما حصل إيالج فيقول ال غسل. 
والصورة الرابعة: وال إبيالج بعض احلشفة فلو أوجل جزء من احلشفة ومل يوجل احلشفة كاملة 

نون أو جم "3"أو انئم  "2" (أو ميت" 1" )من هبيمةكان الفرج   )ولو(فال غسل. قال: 
" ابن عشر وبنت تسع معناه أنه جيب. فقوله ولو كان 5" أو صغري جيامع مثله "4"

الفرج من هبيمة أو كذا.. معناه أن فيه غسل أم ال؟ معناه أن فيه غسل. أما الذي قبله وال 
غسل إذا مس اخلتان اخلتان وال إيالج بعضه هذا ما فيه غسل لكن ملا قال ولو كان 

ى ما سبق، عائد إىل تغييب حشفة أصليه، ولو كان الفرج، ومعلوم الفرج.. هذا عائد عل
وكذا أن لو من حروف اخلالف فمعناه إشارة أن هناك خالف يف مسألة البهيمة وامليت. 
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أي عليها الغسل. فهذه الستة األخرية  ."6"لو استدخلت ذكر انئم أو صغري وحنوه 
 فيها الغسل.

ـ  أو مرتداً ولو  ـ أي الكافرأصلياً كان كافر(   )إسالم الثالث )و(املوجب الثالث:   
أي يوجب الغسل إذاً إسالم  ولو مل يوجد يف كفره ما يوجبهإذاً جيب عليه الغسل  مميزاً 

الكافر يف حد ذاته هذا موجب للغسل ليس ألنه كان جنبا أو فعل ما يوجب اجلنابة أو 
ألن قيس بن الدليل على ذلك؟  ما يوجب الغسل يف فرتة كفره, ال. بل جملرد إسالمه, ما

أن يغتسل مباء وسدر رواه أمحد  صلى هللا عليه وسلمعاصم أسلم فأمره النيب 
شعره أي شعر الرأس والرتمذي وحسنه ويستحب له إلقاء شعره قال أمحد ويغسل ثيابه 

من الرجل والعانة واإلبط مطلقا من االثنني. حلديث ألق عنك شعر الكفر..وفيه مقال. 
محد ويغسل ثيابه: اكتب: استحبااب. فال جيب عليه غسل ثيابه لكن يستحب له قال أ

ألن ثياب هذا الكافر الذي أسلم طاهرة أم ال؟ مرت معنا. ما رأيكم لو وليت عوراهتم؟ 
 طاهرة.

: سؤال: هل يوجب الغسل ويوجب الوضوء؟ نعم, كل ما )موت(الرابع  )و(قال:  
 فاملوت جيب له غسال لكن ال جيب له وضوء. أوجب غسال أوجب وضوءا إال املوت. 

سؤال طالب...اإلجابة: ال يشرتط يف إسالم الكافر أن يكون ابلغا فلو كان طفال مميزا   
 جيب عليه االغتسال. 
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فشهيد املعركة ال يغسل واملقتول  وأييت "2"ومقتول ظلماً " 1"غري شهيد معركة قال:   
وال خالف يف وجوب  )نفاس(السادس  )حيض  و (اخلامس  )و(ظلما ال يغسل. 

أي  قاله يف املغين فيجب ابخلروج واالنقطاع شرط أي ابحليض والنفاس الغسل هبما
جيب الغسل خبروج الدم لكن لو اغتسلت عند خروج الدم ما صح.واالنقطاع أي انقطاع 
الدم شرط لصحة الغسل. أي أن الذي أوجب الغسل يف احليض والنفاس هو خروج الدم 

فال غسل  )ال والدة عارية عن دم(ال تغتسل حىت ينقطع الدم ألن انقطاعه شرط  لكن
إذاً خروج دم احليض ودم النفاس إذاً الغسل ابلنسبة للنفاس بسبب  هبا والولد طاهر

خروج الولد أم بسبب خروج الدم الذي نزل مع الولد؟ الدم مع الولد. أما إذا نزل الولد 
د طاهر يف الوالدة العارية عن الدم لكن لو كان هناك دم من غري دم ؟ فال غسل. والول

والولد تلوث بشيء من الدم فهل يصري الولد جنس أم طاهرا متنجس؟ طاهرا متنجس 
 فيغسلوه.

 "2"والطواف "1"الصالة  )حرم عليه(لشيء مما تقدم )ومن لزمه الغسل( قال:   
بنواقض الوضوء؟ هذه  هذه حترم عليه مباذا؟ مبوجبات الغسل أم "3"ومس املصحف

بنواقض الوضوء أما موجبات الغسل تزيد أشياء فإذاً نذكر نواقض الوضوء أي ما متنعه 
 نواقض الوضوء وما يزيده موجبات الغسل.

أي قراءة آية  " اآلن سيفصل املصنف فيها تفصيال متوسطا4" )قراءة القرآن(و    
ال مينع منها وحنن قلنا أن الذي عليه إذاً املقصود آية ال بعض آية فبعض اآلية  فصاعداً 

"أ" وأحب أن ترقموا هذه  وله قول ما وافق قرآانً غسل ال يقرأ القرآن لكن جيوز له أشياء 
األشياء لكن ال خيتلط ابلرتقيم القدمي الذي هو على الطواف والصالة وقراءة القرآن قال 

 كالذكر وله هتجيه وحنومها كالبسملة واحلمدلةأما إن قصد قرآن فإنه حيرم  إن مل يقصده
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 والتفكر فيهأي هتجي القرآن هتجي أي يعد احلروف أبمسائها ألف, الم, حاء ميم, دال. 
أي له أن ينظر يف املصحف لكن  وحتريك شفتيه به ما مل يبني احلروف له أن يتفكر فيه

كن ال له أن يقرأ بعض اآلايت ل وقراءة بعض آية ما مل تطلال تظهر احلروف على لسانه 
أي ما مل  أو ُيتل على قراءة حترمتكن بعض اآلية طويلة, أيت لقرأ نصف آية املداينة ..

ومينع الكافر من لكن يكره  وال مينع من قراءته متنجس الفمتطل ومل تكن حيلة. قال 
 ألن الكافر أسوأ من اجلنب فإذا اجلنب مينع فالكافر أوىل. قراءته ولو رجي إسالمه

 قراءة القرآن ستة مسائل أي ما جيوز له فله أن يقرأ ما وافق القرآن إذا ما إذاً عرفنا يف   
قصده, له التهجي, له التفكر, له حتريك شفتيه به حبيث ما تظهر احلروف له قراءة بعض 

 اآلية ما مل تطل هذه اآلية, له الذكر .

أي طريق  بيلوال جنباً إال عابري س :عاىلأي يدخله لقوله ت )ويعرب املسجد(قال:   
اآلن من أحكام اجلنب أنه يعرب املسجد حلاجة لكن املذهب كما قال الشارح   )حلاجة(

وغريها على الصحيح كما مشى عليه يف كما ذكر البهويت عند قوله حلاجة قال 
وقال يف اإلنصاف على الصحيح من املذهب أي العبور مطلقا. إذاً املذهب يف اإلقناع. 

أي  وكونه طريقاً قصرياً حاجةاملسجد مطلقا حلاجة ولغري حاجة  هذه املسألة أنه يعرب
إذاً  وكره أمحد اختاذه طريقاً يدخل املسجد وخيرج من الباب الثاين حىت ال يطول املشوار 

املذهب أن له أن يعرب املسجد مطلقا لقوله تعاىل }وال جنبا إال عابري سبيل{ وما 
 يشرتط احلاجة.
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أي أيخذ حكم املسجد أما مصلى  ال مصلى اجلنائزومصلى العيد مسجد قال:   
 قال: اجلنائز ال أيخذ حكم املسجد ألن صالة اجلنازة أصال ما فيها ركوع وال سجود.

أي يف املسجد من عليه غسل أي اجلنب وحنو اجلنب فيه  )يلبث فيه(جيوز أن  )وال(
 جاز له اللبث فيه فإن توضأإذا أراد أن يلبث يف املسجد فيلزمه الوضوء  )بغري وضوء(

وهنا العبارة عامة لكن هل هذا يشمل احلائض والنفساء أم ال؟ أي هل احلائض والنفساء 
تلبس يف املسجد ابلوضوء؟ نقول: احلائض والنفساء قبل انقطاع الدم ال, ملاذا؟ خلشية 

 تلويثه. لكن بعد انقطاع الدم تصبح مثل اجلنب.هلا اللبث يف املسجد ابلوضوء فقوله فإن
 توضأ جاز اللبث فيه ميكن أن نقول وكذا احلائض والنفساء بعد انقطاع الدم .

مثل احلائض والنفساء مىت؟  ومينع منه جمنون وسكران ومن عليه جناسة تتعدىقال:   
أي ابلوضوء  وضوء وغسل إن مل يؤذ هبماأي ابملسجد  ويباح بهقبل انقطاع الدم. 

وإذا كان املاء يف املسجد جاز دخوله  املسجدوابلغسل يباح أن يتوضأ وأن يغتسل يف 
املقصود  وإن أراد اللبث فيه لالغتسال تيممهو اآلن دخل لوضوء أو لغسل.  بال تيمم

هنا أنه دخل ويريد أن يلبث أما يف األوىل فدخل يريد أن يتوضأ فال يتيمم لكن من أراد 
والتيمم أوىل.  بال تيمموإن تعذر املاء واحتاج للبث جاز اللبث فيه لالغتسال تيمم. 

 وأما املوفق وتبعه الشارح ابن أيب عمر يقولون ال جيوز إال ابلتيمم, غري صحيح. 

إذاً خالصة املسألة: إذا أراد أن يلبث يف املسجد يتيمم لكن إذا احتاج إىل اللبث فيه   
قيس يف فال حيتاج إىل التيمم . حيتجون أبن النيب صلى هللا عليه وسلم أنزل وفد عبد ال

املسجد وربط مثامة بن أاثل يف املسجد إذاً إذا احتاج إىل اللبث فيه ال يتيمم وإذا أراد 
اللبث من أجل االغتسال من غري احتياج للبث لكن بقي فيه لالغتسال فإنه يتيمم أما 

 إذا كان دخوله للوضوء واالغتسال بدون لبث فإنه ال يتيمم.
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ألمر  سن له الغسل أو كافراً  مسلماً  "1" تاً()ومن غسل ميمستحبات الغسل: قال:   
)أو أفاق من جنون أو إغماء بال أيب هريرة رضي هللا عنه بذلك رواه أمحد وغريه 

قال بال إنزال لكن لو كان إبنزال كأن أفاق من جنون )سن له الغسل( أي إنزال  حلم(
يف فرتة اجلنون أو  أو من إغماء لكن أنزل أبن أخربه الناس الذين كانوا عنده أنه أنزل

اغتسل من  صلى هللا عليه وسلمألن النيب  اإلغماء فيصبح احلكم جيب عليه الغسل
هذا دليل الستحباب الغسل للمغمى عليه ويلحق به اجملنون  اإلغماء متفق عليه

فاجلنون مقاس على اإلغماء بل هو أوىل من اإلغماء  واجلنون يف معناه بل أوىلوهكذا.. 
وأتيت بقية األغسال  يه قد ال يتصرف لكن اجملنون قد يتحرك ويتصرف.ألن املغمى عل

وملا يسن أي لكل ما يسن له الغسل  املستحبة يف أبواب ما تستحب له ويتيمم للكل
واجلملة مل تنتهي بعد سيأيت جواهبا. خالصة هذه املسألة أنه إذا سن له الوضوء لعذر 

عذر مينعه من الغسل أو الوضوء فإنه يتيمم  االغتسال أو سن الوضوء ومل جيد ماء أو وجد
 نيابة عن غسل مستحب أو عن وضوء مستحب.

هذا معىن  أي املشتمل على الواجبات والسنن)الغسل الكامل( صفة  )و(قال:   
الكامل أي أنه يشتمل على الواجبات والسنن لكن الذي اشتمل على الواجبات فقط 

ينوي رفع احلدث  استباحة الصالة أو حنوها رفع احلدث أو )أن ينوي( نسميه اجملزئ.
 )مث يسمى(إذا كان هو غري دائم احلدث وينوي استباحة الصالة إذا كان دائم احلدث 

أي حكمها مثل  وهي هنا كوضوء جتب مع الذكر وتسقط مع السهويقول بسم هللا 
ا كم  )ويغسل يديه ثالاثً(حكم الوضوء فالوضوء كذلك جتب مع الذكر وتسقط السهو 

أي آكد من هناك, ومعىن بذلك  يف الوضوء وهو هنا آكد لرفع احلدث عنهما بذلك
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أي بذلك الغسل إذا نوى الغسل يرفع احلدث. ما هو الفرق؟ يقول هنا آكد رفع احلدث 
 عنهما بذلك أي بذلك الغسل ثالاث.

ولون لو اآلن يف الوضوء هل يغسل كفيه ثالاث أم ال؟ يغسل كفيه ثالاث استحبااب. ماذا تق 
غسلها ثالاث ينوي رفع احلدث عنها فهل يرتفع احلدث عن اليد؟ ال, ألن الرتتيب واجب.  
كيف يغسل يده قبل وجهه! هل غسل الكفني قبل الوضوء يرفع احلدث عن الكفني؟ ال, 
ألن موضع غسل اليدين هو هبد الوجه فلن يرتفع احلدث إذا غسل كفيه يعين لو جاء يف 

بدأ بغسل كفيه هل يرتفع احلدث عن كفيه؟ ال أما يف الغسل ليس الوضوء ونوى ومسى و 
 عندان ترتيب فلما غسل كفيه ثالاث لو نوى هبذا الغسل رفع احلدث عن الكفني يرتفع.

وهو سنة  كامال  )ويتوضأ(أي من جناسة وحنوها من أذى  )ما لوثه(يغسل  )و(قال:   
أي يرويه(  )على رأسه ثالاثً اء امل )وُيثي(هنا وليس بواجب وكامال أي مع الرجلني 

صلى  كان رسول هللا" :يروي يف كل مرة أصول شعره حلديث عائشة رضي هللا عنها
إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه ثالاث وتوضأ وضوءه للصالة مث خيلل  هللا عليه وسلم

شعره بيديه حىت إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض املاء عليه ثالث مرات مث غسل 
إذاً اخلطوات اليت فعلها عليه الصالة والسالم أنه أول شيء  .متفق عليه "جسده سائر

نوى مث مسى مث بعد ذلك غسل يديه ثالاث مث بعد ذلك غسل مواضع النجاسة مث بعد 
ذلك توضأ وضوءه كامال مث بعد ذلك حثى على رأسه ثالث حثيات كل واحدة تروي 

بعدما ينتهي من الشعر  عم بدنه غسال()وي الشعر. فهذه ست نقاط مث بعد ذلك قال:
فما هو الفرق بني املسح والغسل؟ الغسل أن جيري  فال جيزئ املسح يعم البدن غسال

املاء على اجلسد وبطبيعة احلال إذا كان كثريا سيتقاطر أما املسح فال املاء يعم احملل لكم ال 
 رأة عند قعود حلاجةحىت ما يظهر من فرج امأي ثالث مرات  "7" )ثالاثً(جيري عليه 
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أي تغسله لكن ال تغسل ما ابلداخل إذاً إذا جلس املرأة حلاجتها فما ينكشف عن 
ولو كثيفا. وابطن شعر  جلوسها هذا له حكم اخلارج جيب غسله أما ما هو ابلداخل فال.

تتذكر أنه يف ابب الوضوء كنا نقول أن الشعر الكثيف جيب غسله من اخلارج فقط ومن 
ال  ونفاس وتنقضه حليضحب أما يف الغسل فيجب من الداخل واخلارج الداخل مست

جلنابة ففي اجلنابة ال تنقضه لكن ليس املعىن من ال تنقضه أي ال توصل املاء إىل مجيع 
الشعر وإىل أصول الشعر, ال. بل الشعر سيغسل يف احليض والنفاس واجلنابة إال أهنا يف 

لزم بنقضه ولو أرادت أن تنقضه تنقضه فليس حبرام اجلنابة ترويه من غري أن تنقضه فال ت
أي يدلك  )ويدلكه(لكن ال جيب عليها النقض أما يف احليض والنفاس فتنقضه وجواب 

ومجيع بدنه أي املناطق املخبأة من جسده  بدنه بيديه ليتيقن وصول املاء إىل مغابنه
نه قد توجد أجزاء أي هذه املمرات داخل األذن أل ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه

أي فتحة السرة يف الداخل وخاصة  وحتت حلقه وإبطيه وعمق سرتهال يصل إليها املاء 
إذا كان اإلنسان ما شاء هللا تبارك هللا من ذوي الوزن الثقيل يف اجملتمع فإنه سيحتاج أن 

الركبة املناطق اليت يف  وطي ركبتيهألن هذا له حكم اخلارج  وبني أليتيهيغسل داخل السرة 
 اليت قد ينبو عنها املاء فال يصلها املاء بسهولة. 

)ويغسل  كان يعجبه التيامن يف طهوره  صلى هللا عليه وسلمألنه  )ويتيامن(قال:   
أي يف مكان آخر حىت ال  )مكاانً آخر(ألنه غسلها قبل يف الوضوء األول  اثنياً  قدميه(

ويكفي غري مبلط , يف تراب أو كذا.  يتلوث القدم وهذا الكالم إذا كان يغتسل يف مكان
اإلسباغ أي وصول املاء  الظن يف اإلسباغ قال بعضهم وُيرك خامته ليتيقن وصول املاء

إىل مجيع اجلسد فيقول يكفي يف هذا غلبة الظن ألن اليقني متعذر هنا, هناك مناطق يف 
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ه ليتيقن اجلسد ال يستطيع أن يراها فيكفي أن يغلب على ظنه أنه أسبغ وحيرك خامت
 وصول املاء حتت اخلامت.

 )ويسمي(كما تقدم   "1" )أن ينوي(أي الكايف  )اجملزئ(الغسل )و(  الغسل اجملزئ:   
والنية شرط لصحة الغسل والتسمية واجبة عند التذكر فيقول بسم  فيقول بسم هللا "2"

حكمه من  أي يغسل ظاهر مجيع بدنه وما يفهذه الواجبة  )ويعم بدنه ابلغسل مرة(هللا 
أي ما يف حكم الظاهر مثل ماذا؟ مثل داخل الفم واألنف ..وهكذا املناطق  غري ضرر
وقلنا أن الشعر الكثيف  كالفم واألنف والبشرة اليت حتت الشعر ولو كثيفة  اليت قلناها

وابطن الشعر وظاهره مع   يف الغسل يغسل ظاهرا وابطنا أما يف الوضوء فظاهرا فقط
عر الرأس وظاهره أي خارج شعر الرأس مع املسرتسل كما لو كانت أي داخل ش مسرتسله

وما حتت حشفة امرأة وشعرها طويل تغسل هذا الشعر الطويل ولو وصل إىل ظهرها 
واألقلف غري املختون هذه احلشفة جلدة تغطي رأس الذكر إزالتها  أقلف إن أمكن مشرها

يغسل حتتها لكن إذا كانت غري هو اخلتان فهذه اجللدة إن كانت الصقة ما يستطيع أن 
 الصقة أي من جهة مفتوقة ومن جهة ماسكة فإنه يغسل ما حتتها.

أي ال مينع وصول املاء إىل البشرة يقول:  ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبثقال:   
هل ميكن أن يرتفع احلدث والنجس مازال ابقيا؟ على املذهب أن النجاسة البد أن تغسل 

ثالث مرات وكانت إحدى رجليه أو يديه فيها جناسة ما تطهر  سبع مرات فلو غسل هو
هذه اليد إال بغسلها سبع مرات فلو غسلها ثالاث وغسل الرابعة احلسد كله ونوى رفع 

احلدث: ارتفع احلدث لكن العضو مازال جنسا البد أن يغسلها ثالث مرات حىت يصل 
 إىل السبع.



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

183 

 
 

وجود النجاسة اليت ال متنع وصول املاء إىل  إذاً هل تكون القاعدة أن احلدث يرتفع مع  
البشرة أو ال ترتفع ؟ قوالن ألهل العلم لكن املذهب أنه يرتفع احلدث ولو بقيت النجاسة 
لكن البد أن تكون هذه النجاسة تسرت البشرة أما إذا كانت ال تسرت البشرة فكيف يكون 

هو عنده جناسة على بقعة ارتفع احلدث فمستحيل أن يرتفع احلدث  كيف يرتفع احلدث و 
 يف يده مل يغسل حتتها!

جتعله  "2"وحائض وأخذها مسكاً  "1"ويستحب سدر يف غسل كافر أسلم  قال:  
أمر قيس بن عاصم  صلى هللا عليه وسلمألن النيب  يف قطنة و حنوها وجتعلها يف فرجها

أخذها مسكا بذلك هذا األول. والثاين أخذها مسكا أي املرأة اليت تغتسل من احليض 
جتعله يف قطنة وجتعله يف فرجها أي تطييب له فإن مل جتد فأي طيب فإن مل جتد فطينا 

 .فإن مل جتد فطيباً فإن مل جتد فطيناً والصابون اآلن يغين عن كل هذا 

استحباابً واملد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية  )ويتوضأ مبد(قال:   
 سباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقيه قدسيةمصري وثالث أواق وثالثة أ

هذه موازين كانت يف زماهنم. املد هو ملئ كفي الرجل املعتدلة أي معتدل اخللقة فملؤها 
هذا مد. واملد هذا عندان جملرد غسل الوجه يذهب أو لغسل الكفني ثالاث. اإلنسان 

كان يتوضأ ابملد ويغتسل ابلصاع إىل  صلى هللا عليه وسلميستطيع أن يتوضأ ابملد والنيب 
مخسة أمداد والصاع أربع أمداد أي يغتسل عليه الصالة والسالم أبربعة أمداد إىل مخسة 
أمداد. وحنن نستطيع ذلك وأكرب دليل على هذا أننا لو كنا يف مكان بعيد عن البلد يف 

ابلقليل . املهم ال نقول  الرب أو كذا أو قل املاء أو انقطع املاء يف العمارة أو كذا فنتوضأ
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أنه شرط أن يلتزم الواحد ابملد أو كذا لكن على األقل ننتهي عن اإلسراف املفرط فإن 
 الواحد قد يتوضأ مبا يوضئ قبيلة. 

وهو أربعة أمداد وإن زاد جاز لكن يكره اإلسراف ولو على  )ويغتسل بصاع(قال:   
 ستحب أال يسرف يف الوضوء والغسل .يقول أنه جيوز الزايدة لكن األفضل وامل هنر جار

لكشف العورة وكره أن  وُيرم أن يغتسل عرايانً بني الناس وكره خاليا يف املاءقال:   
يغتسل عرايان خاليا من الناس يف مكان ليس فيه انس فاغتسل عرايان فهذا مكروه. ألنه 

 رم.ليس هناك من يراه لكن مظنة أن أييت من يراه أما بوجود الناس فإنه حي

فإن استطاع أن يتوضأ  مما ذكر يف الوضوء أو الغسل أجزأه )فلو أسبغ أبقل(قال:   
واإلسباغ تعميم أبقل من املد أو يغتسل أبقل من أربعة أمداد يصح الوضوء والغسل 

وننبه هنا مرة أخرى على الفرق بني  العضو ابملاء حبيث جيري عليه وال يكون مسحاً 
عم املاء العضو وجيري عليه ميشي فهذا غسل. أما إذا عم املاء الغسل واملسح فالغسل أن ي

 اجلسد أو العضو لكن ما جرى فهذا مسح.

" اغتسل ونوى رفع احلدثني األكرب واألصغر يرتفع 1" ()أو نوى بغسله احلدثنيقال:   
" اغتسل ونوى رفع احلدث ومل يقل األكرب 2"أو احلدث وأطلق أم ال؟ اجلواب نعم يرتفع 

" أي اغتسل 3"أو الصالة  ألصغر لكن نوى رفع احلدث فسريتفع األكرب واألصغر.وال ا
ونوى أنه يغتسل ليصل فريتفع األكرب واألصغر. إذاً إذا اغتسل اإلنسان ونوى رفع احلدثني 

األكرب واألصغر ارتفع. أو نوى احلدث فقط ارتفع أو نوى االغتسال للصالة كي يصل 
عن احلدثني ومل يلزمه ترتيب وال  )أجزأه( ج لوضوء وغسلوحنوها مما ُيتا  أيضا ارتفع.
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أي يف الغسل . اآلن نوى الوضوء نقول: إذا دخل الوضوء مع الغسل فتسقط فيه  مواالة
 املواالة والرتتيب.

إلزالة ما  )غسل فرجه(ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها  نب(سن جلح )ويح  قال:  
"رَخَّص رسول  :لقول عائشة رضي هللا عنها وشرب )والوضوء ألكل(عليه من األذى 

للجحنب إذا أراد أن أيكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه  صلى هللا عليه وسلمهللا 
إذاً استحب للجنب أن يغسل فرجه, ينظف منطقة  للصالة" رواه أمحد إبسناد صحيح

بل أن النجاسة ويتوضأ إذا أراد أن أيكل, هو ال يريد االغتسال بل يريد األكل فيسن ق
أيكل أن يغسل فرجه ويتوضأ أو يريد أن يشرب فيغسل فرجه ويتوضأ مث يشرب أو ينام 

"كان  :لقول عائشة )ونوم(فيغسل فرجه..مث ينام ..وهكذا وهذه ورد فيها احلديث 
إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

أي ترك الوضوء لنوم فقط معناه يسن له إذا  كه لنوم فقطويكره تر  .للصالة" متفق عليه
أراد أن أيكل أو يشرب أو ينام أن يغسل ويتوضأ أما إذا مل يغسل ويتوضأ وأكل أو 
 شرب؟ ترك سنة لكن لو كان يريد أن ينام وترك الوضوء فما توضأ وانم فهذا مكروه.

ك إذا انتهى من الوطء كذل  )ملعاودة وطء(يسن أيضاً غسل فرجه ووضوؤه )و( قال:   
حلديث "إذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن ويريد أن يعيد مرة اثنية فيغسل فرجه ويتوضأ 

يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً" رواه مسلم وغريه وزاد احلاكم "فإنه أنشط للعود" 
 وكره اإلمام أمحد بناء احلمام وبيعه وإجارتهأي األفضل أن يغتسل  والغسل أفضل

الذي كره اإلمام أمحد ليس الذي يف البيوت وإمنا املقصود هبا احلمامات العامة اليت احلمام 
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توجد اليوم يف الشام وكانت قدميا موجودة حىت هنا يف املدينة وأماكن كثرية احلمامات 
الرتكية القدمية اليت جيتمع فيها الناس وحنن نقول احلمامات الرتكية وهذا خطأ فإهنا قدمية 

فهذه احلمامات كرهها اإلمام أمحد وكره بناءها وبيعها  رضي هللا عنهمحابة من أايم الص
وإجارهتا فالناس يدخلون فيها يدفعون فلوس مث أيخذون مناشف ويدخلون يغتسلوا يف 

 مكان واحد اإلمام أمحد كره ذلك ملاذا؟ 

ع يف وقال من بىن محاماً للنساء ليس بعدل وللرجل دخوله بسرتة مع أمن الوقو قال:   
اإلمام أمحد كره ذلك لسبب واحد ألن كثريا من الناس يتساهل يف كشف العورة  حمرم

 داخل احلمام فلذلك كرهه أما إذا مل يكن هناك كشف عورة فال حرج 

. ملاذا؟ ألن املرأة إذا دخلت بدون سبب بدون عذر  وُيرم على املرأة بال عذرقال:   
 .بعرضت نفسها لكشف العورة بدون سبفتكون 

 له ولشيخنا:ال املصنف رمحه هللا تعاىل وغفر ق
 ابب التيمم

الصعيد هو  .مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه خمصوص غة القصد وشرعاً يف الل  
وهو من خصائص هذه األمة مل جيعله هللا طهورا لغريها تراب طهور مباح غري حمرتق. 

أي التيمم  )وهو(اآلية طيباً  يداً فتيمموا صع :توسعه عليها وإحساان إليها فقال تعاىل
لكل ما يفعل هبا عند العجز عنه شرعاً كصالة وطواف ومس )بدل طهارة املاء( 

خالصة هذا أن التيمم بدل طهارة املاء يف ثالثة  مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض.
أشياء ما هي؟ الوضوء والغسل والنجاسة على البدن. النجاسة اليت على الثوب أو األرض 

 يصح فيها التيمم أما أن يكون بدل عن الوضوء, بدل عن الغسل, بدل عن النجاسة ال
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على البدن إذا فقد املاء لكن ال يلجأ إىل التيمم يف جناسة البدن إال بعد ختفيفها مبناديل 
 أو خرق أو حجر مث بعد ذلك يتيمم عما تبقى.

وقد ذكر بقوله ويشرتط له شرطان: أحدمها دخول الوقت شروط صحة التيمم:    
أو  معناه ال يصح التيمم قبل الوقت, إذا دخل الوقت يتيمم )إذا دخل وقت فريضة(

يعين إذا نذر أن يصلي يف وقت معني وليس عنده ماء فمىت يتيمم  منذورة بوقت معني
أو عيد أو وجد كسوف أو هلذه املنذورة يف وقت معني؟ إذا دخل هذا الوقت املعني 

إذاً ال  ء أو غسل امليت أو تيمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلهااجتمع الناس الستسقا
يتيمم قبل وقت العيد أو قبل الكسوف. دخول الوقت للصلوات املفروضة معروف لكن 
غري املفروضة كالنذر يف وقت معني فالبد أن يدخل هذا الوقت املعني ليتيمم. أو العيد 

كسوف فهذا وقته. أو االستسقاء فيدخل وقت العيد أو الكسوف فالبد من وجود ال
لعدم املاء فيتيمم إذا اجتمع الناس لالستسقاء. أو غسل امليت يريد أن يتيمم للصالة على 

امليت وما عنده ماء فمىت يتيمم؟ إذا غسل امليت ومعناه أن قبل ذلك ال يتيمم ألنه قبل 
لعذر: نفرض  غسل امليت ما يوجد صالة، فالصالة مىت تكون؟ بعد غسل امليت. أو ميم

أننا ما عندان ماء لنغسل امليت؟ فيممناه فاآلن امليت جاهز للصالة عليه فاآلن يبدأ وقت 
التيمم ملن يريد أن يصلي عليه وليس عنده ماء. أو ذكر فائتة وأراد فعلها: تذكر أن عليه 

 تيمم. قضاء يريد أن يفعلها اآلن فإذاً يتيمم. لكن تذكر فائتة وال يقصد فعلها اآلن فال ي

معناه يريد أن يتيمم ليصل أبن ال يكون وقت هني عن فعلها.  )أو أبيحت انفلة(قال:   
الضحى وليس عنده ماء فالبد أن يتيمم فيتيمم بعد خروج وقت الكراهة ودخول وقت 

 اإلابحة.
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إذاً دخول  )وعدم املاء( :الشرط الثاين تعذر املاء وهو ما أشار إليه بقولهقال:    
ذر املاء فإذا كان املاء غري متعذر فما يصح التيمم أو تعذر املاء والوقت ما الوقت وتع

 حضراً كان أو سفراً قصرياً كان أو طويال مباحاً كان أو غريهدخل فمل يصح التيمم . 
أي السفر والسفر بكل أنواعه قصريا أو طويل مباح أو غري مباح كسفر حمرم فنقول هل 

على اخلفني هل ميسح أو ال؟ هل مننعه ونقول صل بغري  جيوز أن يتيمم أو ال؟ كاملسح
وضوء وال تيمم أم نقول تيمم؟ نقول تيمم ألن التيمم عزمية وليس برخصة أما املسح على 

 اخلفني رخصة. 

فمن خرج حلرث أو احتطاب وحنومها وال ميكنه محل املاء معه وال الرجوع قال:   
كل هذه صور تبيح التيمم مع   إعادة عليهللوضوء إال بتفويت حاجته فله التيمم وال 

أي مثن مثله يف مكانه أبن مل يبذل إال بزائد  )على مثنه(املاء  )أو زاد(وجود املاء 
يعين العادة هنا أن قارورة املاء برايلني فما وجدان شخص يبيع القارورة إال  عادة )كثرياً(

ائدة عن السعر ليس كثريا برايلني مبائة رايل فهذا عذر له يلجأ إىل التيمم لكن لو وجدها ز 
أي  )مثن يعجزه( ـب )أو(فيبيعها أبربعة رايالت أو مخسة فال حرج يلزمه أن يشرتيها. 

أو ُيتاجه يبيعها خبمسة رايالت وهو ما عنده مخسة رايالت فعند ذلك يلجأ إىل التيمم 
أو حنو ذلك. إذاً أو عنده اخلمسة رايالت لكن حيتاجها ليطعم أهله  له أو ملن نفقته عليه

 الثمن حيتاجه هو يريده لطعامه أو طعام أوالده .

بطلبه ضرر بدنه )خاف  )أو(أي ابستعمال املاء ضرراً  )أو خاف ابستعماله(قال:   
طلبه أي البحث  أي زوجته أو امرأة من أقاربه )حرمته(ضرر  )رفيقه أو(ضرر  (أو

انئية خشي أن يذهب يبحث عنه, خاف أن يذهب ويبحث وهو يف صحراء أو منطقة 
عن املاء واملنطقة فيها سباع أو حيواانت مفرتسة أو كذا . فيخشى أن يذهب لطلب املاء 
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)ماله بعطش ضرر )أو(  فيتضرر أوالده أيتيهم سباع فما يستطيعون الدفع عن أنفسهم 
كخوفه ابستعماله أتخر الربء أو   خشي على ماله أن يهلك أو مرض أو هالك وحنوه(

أي أن املاء موجود لكن خيشى أن يستعمل املاء, أو عنده ماء  أثر شني يف جسده بقاء
خشي أن يستعمله يف الوضوء فيعطش هو أو قرابته. أو خيشى أن يستعمل املاء فال 

يشفى كأن كان عنده مرض جلدي فاملاء يؤخر الربء. أو خيشى أن يستعمل املاء فيكون 
أي وجب ملا  )شرع التيمم( خالصة هذا الكالم أنهابستعمال املاء أثر شيء يف اجلسد. و 

وجب الوضوء أو الغسل له وسن ملا يسن له ذلك. وهو جواب إذا من قوله إذا 
خالصة الكالم أنه قال التعذر مث مثل للتعذر بصور منها عدم املاء  دخل وقت فريضة

أو اخلوف من فهذه صورة ومنها زايدة الثمن أو العجز عن الثمن أو اخلوف من استعماله 
 طلبه على نفسه أو غريه .

هناك ماء يف البئر فيلزمه الشراء بثمن  ماء وحبل ودلو بثمن مثل "1"ويلزم شراء  قال:  
املثل أو لو ما عنده حبل أو دلو فيلزمه شراء احلبل والدلو بثمن املثل وال يقول هناك ماء 

كن لو كان الدلو بثمن كثري ولكن ما عندي دلو بل يلزمك أن تشرتي الدلو بثمن املثل ل
عن مثن املثل كأن كان الدلو بعشرة رايالت  أو زائد يسرياً جدا بثمن يعجزك فهذا عذر . 

فاضل  وجده خبمسة عشر وهذا سيختلف من بلد إىل بلد حبسب قدرة الناس الشرائية.
 يلزم أن يكون املال فائضا عن حاجته. عن حاجته

وقبول  يستعري احلبل والدلو يستعمله مث يرجعه والدلو  "2"ويلزم استعارة احلبل قال:   
فيلزمه أن يقبل املاء إذا أحد أعطاه املاء قرضا أو هبة وما يتكرب  "3"املاء قرضاً وهبة 
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ألنه ال  إذا كان له وفاء "4"وقبول مثنه قرضاً   ويقول ال أريد القرض أو اهلبة من أحد
زمه وليس هناك منة لكن قال قبول مثنه قرضا منه يف املاء. فإذا جاء من يقرضه الثمن يل

وجيب بذله  وليس هبة فلو وهبه املال فال يلزمه القبول ألن هذه هي اليت فيها منة.
" أي ولو كان املاء جنس ملاذا؟ ماذا يفعل به العطشان؟ يشربه. 5" لعطشان ولو جنساً 

 فلو ما وجد إال املاء النجس فسيشربه. 

)تيمم بعد من حدث أكرب أو أصغر  ي بعض طهره()ومن وجد ماء يكفقال:   
ملاذا ؟ ألن املاء موجود فما يصح أن يتيمم واملاء موجود إذاً  وال يتيمم قبله استعماله(

يستعمل املاء مث يتيمم للباقي فعند ذلك تيممه سيصح ألنه تيمم بعد نفاذ املاء. ضع خط 
 مائل ألن الذي بعدها مسألة جديدة.

لى بدنه جناسة وهو حمدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد ولو كان عقال:   
على بدنه جناسة فيحتاج إىل املاء. وهو حمدث حيتاج ماء فماذا يصنع؟ يبدأ بغسل  غسلها

النجاسة ويتيمم للحدث بعد غسل النجاسة أي أن املاء الذي عنده ما يكفي لغسل 
وكذلك لو كانت النجاسة  لحدث.النجاسة والوضوء فيقدم إزالة النجاسة ابملاء مث يتيمم ل

 فيغسلها أوال ابملاء مث يتيمم بدل الوضوء. يف ثوبه

وملا  هلذا اجلرح )تيمم له(وتضرر بغسل اجلرح ومسحه ابملاء  )ومن جرح(قال:   
ملاذا؟ ألنه إذا جرح وتضرر بغسل العضو اجملروح يلجأ إىل  يتضرر بغسله مما قرب منه

ذا العضو اجملروح..يتيمم للجرح وملا قرب منه أي اجلزء املسح فإذا تعذر املسح تيمم هل
 فإن مل يتضرر مبسحه وجب وأجزأ )وغسل الباقي( القريب الذي ال يستطيع مسحه.
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معناه أن اجلزء اجملروح ما هي اخلطوة األوىل فيه؟ األصل فيه أن يغسله ابملاء فإذا تعذر 
 املسح يلجأ إىل التيمم.غسله ابملاء بسبب اجلرح يلجأ إىل املسح فإذا تعذر 

 "1"وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الرتتيب قال:   
فيعيد غسل الصحيح عند  "2"فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحاً ومراعاة املواالة 

: وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه كاليد مثال  لزمه إذا توضأ مراعاة أمرين  كل تيمم
ألمران؟  الرتتيب إذاً الرتتيب ماذا يرتتب عليه واملواالة ماذا يرتتب عليها؟ مراعاة ما هم ا

الرتتيب فيتيمم هلذا العضو عند غسله لو كان صحيحا أي لو كان اجلرح يف اليد فمعناه 
مىت يتيمم؟ بعد غسل الوجه. قبل اليد أو بعد اليد ليس هناك إشكال ألن اليد جزء منها 

يتيمم مث يغسل اجلزء الصحيح أو يغسل الصحيح ..املهم أنه ال ينتقل  صحيح فهو ابخليار
إىل مسح الرأس قبل التيمم . والثاين: مراعاة املواالة كيف؟ اآلن هو تيمم لليد والتيمم 

حيتاج إىل دخول الوقت فإذا دخل الوقت تيمم فإذا غسل جزء من يده واجلزء اجملروح تيمم 
حيدث؟ يبطل التيمم. والوضوء؟ الوضوء مل ينقضه شيء  عنه فإذا انتهى الوقت ما الذي

لكن هناك مشكلة! عنده جزء ليس مغسوال وال يستطيع أن يغسله اآلن ألنه يطلب منه 
املواالة إذاً يلزمه عند خروج ومراعاة الوقت املواالة فيعيد غسل الصحيح ابلوضوء عند كل 

قول ومراعاة املواالة فهب أنه كان تيمم فمعناه أنه سيحتاج إىل وضوء آخر  لكن عندما ن
يف غسل فما الذي حصل؟ كان يف غسل ويده ال يستطيع غسلها فتيمم عنها فخرج 
الوقت فبطل التيمم فما الذي حصل؟ عندان إنسان اغتسل إال يدمها غسلها وال تيمم 

عنها التيمم الذي تيممه عنها بطل اآلن فما الذي يلزمه؟ أن يتيمم فقط عن هذا .. ال 
 يطلب املواالة اآلن .
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فهذا الذي توضأ وجاء لليد اليت فيها جرح ما استطاع أن يغسلها وال ميسحها فيتيمم   
عنها. ملا خرج الوقت بطل تيممه عن هذه اليد فأصبح هذا الرجل متوضئ إال يده وما 

غسل يصلح أن يغسل يده اآلن ألننا نشرتط املواالة يف الوضوء إذاً سيلزمه اآلن أن يعيد وي
الصحيح ويعيد الوضوء مرة اثنية ويتيمم أما يف االغتسال ما حيتاج أن يعيد االغتسال ألن 
املواالة ال تشرتط والرتتيب ال يشرتط. يف مسألة الوضوء اآلن حيتاج أن يعيد لكن لو كان 
الوقت قريب جداً كأن توضأ وغسل الصحيح وتيمم مث خرج الوقت فما انقطعت املواالة 

مباذا؟ أن يتيمم ويكمل, يعيد مسح الرأس والرجل أما إذا انقطعت املواالة فكل  فهنا نلزمه
 خبالف غسل اجلنابة فال ترتيب فيه وال مواالة.الوضوء بطل. قال 

أبن  )طلب املاء يف رحله(على من عدم املاء إذا دخل وقت الصالة  )وجيب( قال:  
أكد من املاء موجود أم ال, يف قبل أن يتيمم يت يفتش يف رحله ما ميكن أن يكون فيه

أي يف املنطقة القريبة منه. إذاً هو سيطلبه يف رحله هذا أوال ويف  )قربه(يف  )و(متاعه 
أبن ينظر وراءه وأمامه وعن ميينه وعن مشاله فإن رأى ما يشك املنطقة القريبة منه عرفا 

أى طري مثال. رأى شيء جعله يشك أان هناك ماء كأن ر  معه يف املاء قصده فاستربأه
ملاذا؟ ألنه تيمم ومل فإن تيمم قبل طلبه مل يصح  " قد يكون عنده3" ويطلبه من رفيقه

إال إذا كان  ما مل يتحقق عدمهيطلب املاء وقد يكون املاء موجود لكن إال يف حالة 
متأكد أنه ال يف قربه وال يف متاعه وال عند رفيقه فما حبث. دخل الوقت فتيمم مباشرة 

ق أن حبث متأكد أنه ال يوجد ماء. فقد تقول أنه ما دام أنه فتش يف املرة األوىل ألنه سب
يف الصالة األوىل فما حيتاج إىل الثانية, ال بل قد حيتاج حبسب املكان والظرف الذي هو 
فيه فقد يكون هذا املكان متغريا حيضره أانس ويذهب منه أانس. واألمر حبسب فإذا كان 

 ملاء فال حيتاج أن ..يغلب على الظن عدم ا
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إذا كان قريبا أما إذا كان  ثقة إذا كان قريباً عرفاً  )بداللة(طلبه  يلزمه أيضاً  )و(قال:   
إذا كان  ومل خيف فوت وقت وهو املختاربعيدا فما هم ملزم أن يسافر ليحضر املاء 

هو  قريب وما خباف أن خيرج الوقت بذهابه إلحضار املاء ولو كان الوقت الذي سيخرج
املختار، ما هو الوقت املختار؟ سيأيت يف أوقات الصالة الوقت املختار ووقت االضطرار، 

معناه أنه لو خاف فوات الوقت املختار فإنه يتيمم. أما هو فما خاف فوات الوقت 
املختار بل خاف فوات الوقت كله. صورة ذلك لو ذهب ليحضر املاء سيحضر املاء وقد 

الختيار فماذا يصنع يف هذه احلالة هو متأكد أن الذهاب اصفرت الشمس, خرج وقت ا
واإلايب حيتاج .. أو وصوله إىل املاء سيكون خرج الوقت املختار فيتيمم فإذا كان متيقن 

 أو رفقةأن وصوله إىل املاء سيخرج وقت العصر وسيؤذن املغرب: إذاً من ابب أوىل. 
 أو على نفسه أو مالهفلة متشي خاف فوات رفقة أن يذهب ليأت ابملاء يف سفر فالقا

خاف على نفسه من لصوص أو قطاع طرق أو خاف على ماله إذا ذهب أن يسرق 
 ماله.

لو كان يريد أن يتوضأ من أجل صالة اجلنازة فاآلن وال يتيمم خلوف فوت جنازة قال:   
عنده خياران إن ذهب للماء سيصلى على اجلنازة وتذهب فإن تيمم أدركها فماذا يفعل؟ 
ال يتيمم خلوف فوات اجلنازة يذهب ليحضر املاء فإن فاتت فال شيء أما أن يتيمم فهذا 

 ما هو بعذر ألن صالة اجلنازة ليست فريضة عليه.

إال إذا وصل مسافر إىل املاء  أي مع وجود املاء ألنه واجد للماء وال وقت فرضقال:   
أو علمه  ـ أي بعد الوقت ـ وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة ال تصل إليه إال بعده

ماذا يفعل يف هذه  وخاف فوت الوقت إن قصده ـ أي هو يف منطقة قريبة ـقريباً 
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" 1احلاالت؟ أي وال يتيمم وقت فرض إال إذا وصل مسافر إىل املاء وقد ضاق الوقت "
وصل املسافر إىل املاء والوقت قد ضاق فما يستطيع أن يتوضأ أو علم أن النوبة ال تصل 

" هناك ازدحام على املاء وحصته من املاء أو دوره يف املاء ما  2ه إال بعد الوقت " إلي
" تيمم يف كل ما 3يصل إال بعد الوقت. أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده  "

سبق لعدم قدرته على استعمال املاء يف الوقت وال إعادة عليه وهو غري واجد للماء. إذاً 
ال يف هذه الصور: مسافر ـ هذا شرط مسافر ـ وصل إىل املاء وقد ال يتيمم وقت الفرض إ

ضاق الوقت, أو علم أن النوبة ال تصله إال بعد الوقت, أو علمه قريبا وخياف الذهاب 
 إليه فيتيمم. 

حيرم عليه ومن ابع املاء أو وهبه بعد دخول الوقت ومل يرتك ماء يتطهر به حرم قال:   
يبيعه ويتصرف فيه وال يرتك شيء للصالة القادمة فقال حرم هذا التصرف رجل عنده ماء ف

ثالثة أحكام ترتتب على  مث إن تيمم وصلى مل يعد إن عجز عن رده ومل يصح العقد
هذه املسألة احلكم األول: أنه حيرم عله هذا التصرف واحلكم الثاين أنه ال يصح العقد 

املسألة منفصلة تصرفه يف املاء حرام واحلكم الثالث أنه ال يعيد الصالة إذا تيمم. أي أن 
 أما الصالة فهي صحيحة ابلتيمم. انتهى وانتقل ملسألة جديدة.

أو جهله مبوضع ميكنه  )نسي قدرته عليه(كان قادراً على املاء لكن   )فإن( قال:  
جهل أبن املاء موجود مبكان قريب منه جدا وميكن أن  )أعاد(وصلى  )وتيمم(استعماله 

جهل هذا وجلأ إىل التيمم يعيد ويصلي. ملاذا؟ ألهنم يعتربونه يف هذه احلالة  يستعمله لكنه
أنه تيمم مع وجود املاء ويعتربون أن مثل هذا النسيان واجلهل ليس بعذر واملقصود أن 

جهله مبوضع ميكن استعماله وليس جهله مبوضع ال ميكن استعماله . مثال جهل أنه معه 
عنده ماء حيمله معه نسي أن عنده ماء وتيمم فاملصنف ماء يف متاعه أي له حالتان: 
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يقول ما يصح بل يعيد. ألنه مقصر عنده املاء فلم ال يبحث عنه فمطلوب منه أن يبحث 
ألن النسيان ال خيرجه عن كونه فيقول: هذا يعيد. لكن سيأيت اآلن على صور ال يعيد 

 وهذا تعليل ملا مضى. واجباً 

أي ضاع عنه متاعه عن اخليام أو عن وبه املاء وقد طلبه وأما من ضل عن رحله قال:   
وتيمم " 2" أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها " 1السيارة واملاء يف املتاع وطلبه "

ألنه حال تيممه مل يكن واجدا ألن هذا ما هو واجدا للماء  وصلى فال إعادة عليه
 .للماء

متنوعة توجب وضوءاً أو غسال  "1" )وإن نوى بتيممه أحدااثً( مسألة النية: قال:  
وال  "3"أو نوى بتيممه احلدثني  "2"وكذا لو نوى أحدها ألنه نواها  أجزأ عن اجلميع

األصغر أو األكرب . إذاً إذا نوى بتيممه أحدااث متنوعة أجزأه,  يكفي أحدمها عن اآلخر
عة كأن أو نوى أحدها أجزأه, أو نوى احلدثني أجزأه. أحدها أي أحد األحداث املتنو 

أحدث بنوم وغائط وبول فنوى أحدها فسريتفع الباقي فيصح له الصالة فينوي 
االستباحة. لكن على العموم ينوي االستباحة مث يرتفع أو ال يرتفع هذه مسألة خالف 

لكن معناه أنه يصلي. وال يقول ال أنت تيممت عن البول ومل تتيمم عن الغائط فال يصح 
ميكن تصلي. هذا معىن أحدها. واكتبوا عندها: كبول أو تيممك بل نقول يصح تيممك و 
أي األكرب أو األصغر أي  وال يكفي أحدمها عن اآلخر غائط أو ريح فأحد هذه الثالثة.

األكرب ال جيزئ عن األصغر واألصغر ال جيزئ عن األكرب إذا مل ينو. إذا نوى االثنني أجزأ 
 ألصغر ال يرتفع األكرب.أما إن نوى األكرب فال يرتفع األصغر وإن نوى ا
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به  أو عدم ما يزيلها( "4" )جناسة على بدنه تضره إزالتهانوى بتيممه  )أو(قال:   
اآلن املصنف يشري إىل مسألة ذكرانها أوال يف بداية الباب أن التيمم ينوب عن  جيزئه.

سة ثالثة أشياء الوضوء والغسل والنجاسة على البدن وال تقل جناسة فقط وهلذا قال جنا
 على بدنه تضره إزالتها ال يستطيع إزالتها أو عدم ما يزيلها عند ذلك جيزئه 

أي  ولو حضراً مع عدم ما يسخن به املاء بعد ختفيفها ـ )أو خاف برداً(قال:   
اآلن الكالم على النجاسة عدم ما يزيلها أو  أجزأه التيمم هلا ما أمكن وجواب النجاسة ـ

الربد ال يستطيع أن يغسل النجاسة خوفا من الربد ألنه  عنده ما يزيلها لكن خياف من
ليس عنده ما يسخن به املاء فيلجأ إىل التيمم بعد ختفيفها أي النجاسة ما أمكن وجواب 

. إذاً عليه جناسة يذهب أيت مبنديل أو خرقة أو خشبة مث خيفف هذه أجزأه التيمم هلا
لعموم "جعلت يل د ذلك يلجأ إىل التيمم النجاسة إىل أن تبقى جناسة ما تزيلها اخلرقة فعن

 ".األرض مسجداً وطهوراً 

وكذا لو نوى  "1" وإن نوى بتيممه أحدااثً إذاً كم مسألة اآلن ذكرها املصنف:    
" ابلشروط 4"جناسة على بدنه تضره إزالتها  "3"أو نوى بتيممه احلدثني  "2"أحدها 

يع استعماله بعد ختفيفها فهذه أربعة األخرى عدم ما يزيلها أو وجد ماء ابردا ال يستط
مسائل. النجاسة على البدن إما تضره إزالتها ال يستطيع يزيلها أو ما عنده ما يزيلها أو 

 عنده ما يزيلها لكنه ابرد كل هذه صور جلواز التيمم عن النجاسة على البدن.

أجزأه  )فتيمم(فلم يصل للماء أو حبس عنه املاء   "5" )أو حبس يف مصر(قال:   
 حبس يف مصر وليس يف سفر أو حبس عنه املاء فتيمم أجزأه.
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كمن حبس مبحل ال ماء به وال تراب   )أو عدم املاء والرتاب(مسألة فاقد الطهورين:    
إذاً فاقد الطهورين عنده وكذا من به قروح ال يستطيع معها ملس البشرة مباء وال تراب 

أو يوجد لكنه ال يستطيع استعمال املاء وال أحد سببني إما أن ال يوجد ماء وال تراب 
الرتاب ميكن أن يكون عنده حروق أو مرض جلدي فال يستطيع أن يستعمل املاء وال 

يقصد أن ال يصل  الفرض فقط على حسب حاله )صلى( :الرتاب فماذا يفعل؟ قال
ة إذا أي ال يعيد الصال ألنه أتى مبا أمر به فخرج من عهدته )ومل يعد(السنن, النوافل 

وجد املاء. اآلن ذكر لفاقد الطهورين عدة أحكام األول: الفرض فقط فال يصل نوافل. 
وال يزيد على ما جيزئ يف الصالة فال يقرأ زائدا على الفاحتة وال يسبح غري والثالث: 

مرة وال يزيد يف طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بني السجدتني وال على ما جيزئ يف 
الركوع تسبيحة واحدة هي الواجبة , الثانية سنة والثالثة سنه إذاً ما  معناه يف التشهدين

يقرأمها. فهذا الذي ال يزيد على ما جيزئ مثل هلا أبربعة صور أو أربعة أمثلة ال يقرأ زائدا 
على الفاحتة وال يسبح غري مرة وال يزيد يف طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بني 

تشهدين وسيأيت إن شاء هللا يف صفة الصالة ذكر السجدتني وال على ما جيزئ يف ال
التشهد الصفة الكاملة وما جيزئ معناه ال يقرأ الزايدات وكل هذا مبين على أنه فاقد 

للطهورين. وأن صالته ضرورة وهذا مل يرد به دليل صريح يف هذا والظاهر أنه لو قرأ فال 
ا اتفقنا عليه لكن ال أبس أن حرج عليه ولو صلى صالته املعتادة وهذا الظاهر خمالف مل

 خنالف أحياان فهذا وهللا أعلم ابلصواب أن يصلي ما شاء .
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حنوه كنجاسة فيها هذا فاقد الطهورين يصلي بال  وتبطل صالته حبدث وحنوه فيهاقال:   
وضوء وبال تيمم فإذا كان يف أثناء الصالة أحدث فهل نقول أحدث كما شئت؟ أم نقول 

 ؟ إذا بدأت الصالة فال حتدث فيها. البد أن يقطع الصالة

ومتطهرا أبحدمها أي ابملاء  أي ال يؤم فاقد الطهورينوال يؤم متطهراً أبحدمها قال:   
 والرتاب .

 فال جيوز التيمم برمل وجص وحنيت احلجارة وحنوها )وجيب التيمم برتاب( قال:  
التيمم برتاب تيمم به  " فال جيوز2" فغري الرتاب ال جيوز التيمم به. طهور "1برتاب "

والطهور خيرج شيئني النجس وخيرج الطاهر وله صورات أن ال يكون مستعمل بتيمم سابق 
وأن ال يكون خملوط بشيء آخر كالنورة مثال غلبت على الرتاب فصار شكل الرتاب مثال 

 حمل يغلب عليه نورة وليس الرتاب. من أين أتينا هبذا؟ قياسا على املاء. ومسألة املاء أصال
إشكال مسألة املاء مسألة خالف لكن على املذهب املاء الذي استعمل يف طهارة واجبة 

طاهر سلب الطهورية فبناء عليه يقيسون هذا ولو كنا سلمنا هناك لكن هنا قد ال نسلم . 
ويف وجه جيوز التيمم برتاب  فال جيوز برتاب تيمم به لزوال طهوريته ابستعماله )طهور(

جه أي ما هو رواية عن اإلمام أمحد ألن هذا أصال ما قاله اإلمام أمحد فهذا تيمم به, يف و 
كالم األصحاب وقال يف اإلنصاف على أصح الوجهني أي يف وجه جيوز برتاب تيمم به 
 وقال يف اإلنصاف على أصح الوجهني. أي القول أبنه يصح التيمم هو أصح الوجهني. 

از كما لو توضئوا من حوض واحد يغرتفون وإن تيمم مجاعة من مكان واحد جقال:   
وأن  فال يصح برتاب مغصوب" واملباح خيرج احملرم 3"منه ويعترب أيضاً أن يكون مباحاً 

وأن يكون اخلزف كالفخار  فال يصح مبا دق من خزف وحنوه  "4" ()غري حمرتقيكون 
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ذه هي كلمة منه ه  }فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{ :لقوله تعاىل "5")له غبار(
أو ثوب أو بساط أو حصري  ـ كصوف الصق ـفلو تيمم على لبد سبب اشرتاط الغبار 

 ـ مقياس ـأو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعته أو شجر أو خشب أو عدل شعري 
كل هذه األمثلة لو قال املصنف فلو تيمم على شيء عليه غبار   وحنوه مما عليه غبار صح

د ليوضح املسألة لكن ليس مقصوده احلصر وإمنا التمثيل صح وانتهى ملن التمثيل هذا جي
يعين على أي شيء له غيار فلو تيمم به صح. فقوله يف اآلية منه: يقولون هذا فيه إشارة 

للغبار فإذا كان الرتاب أو الرمل ما فيه غبار فسيكون ما مسح بشيء منه فالذي يعلق 
 ابليد منه هو الغبار .

واملصنف اآلن  بذي غبار غريه كالنورة فكماء خالطه طاهر وإن اختلط الرتاب قال:   
ما جاوب وإمنا أحال إىل ما سبق وعرفتموه. قال فإذا كان اختلط الرتاب بشيء اثن له 

غبار كالنورة مثال فكماء خالطه طاهر ألنك أنت عندما تتيمم عندك تراب وعندك نورة 
غبار خمتلط فهذا مثل املاء الذي هذه هلا غبار وتلك هلا غبار فأنت متسح أبي غبار؟ ب

خالطه طاهر. معناه إذا غلب املخالط على الرتاب ما يصح هذا كالم صحيح ميكن نعم. 
ملاذا؟ ألننا أمران ابلتيمم ابلرتاب وليس بشيء آخر لكن إذا كان املخالط مل يغلب على 

 .ال يضرهو البارز وهذا شيء يسري فالرتاب فليس هو األكثر والغالب وإمنا الرتاب 

سوى ما حتت شعر ولو  )مسح وجهه(أي فروض التيمم  )وفروضه(قال املصنف:  
حتت شعر وداخل فم وأنف فيكره ذلك. سيذكر املصنف  خفيفاً وداخل فم وأنف ويكره

أن فروض التيمم أربعة إذا كان التيمم عن وضوء وأهنا اثنان إذا كان التيمم عن غسل. 
" لكن مسح 1لركن والفرض شيء واحد مسح وجهه "الركن األول أو الفرض األول وا
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الوجه أخرج منه املصنف بقوله سوى ما حتت شعره "أ" ولو خفيفا ما حتت الشعر 
الكثيف أو اخلفيف ال ميسح وهنا خيالف مسح الوجه يف التيمم خيالف غسل الوجه يف 

م فال جيب الوضوء ألنه يف الوضوء قلنا ما حتت الشعر اخلفيف جيب غسله أما يف التيم
مسحه. وداخل الفم "ب" ال جيب أما يف الوضوء فيجب املضمضة غسل ما داخل الفم 
لكن يف التيمم ال ميسح داخل الفم ابلرتاب. واألنف أي داخل األنف فهذه ال متسح بل 

 يكره مسحها.

والكوع هو املفصل الذي يلي اإلهبام  )يديه إىل كوعيه(مسح  )و( الفرض الثاين: قال:  
"إمنا كان  :لعمار صلى هللا عليه وسلم لقولهه أنه ميسح يديه أي الكفني فقط معنا

يكفيك أن تقول بيديك هكذا" مث ضرب بيديه إىل األرض ضربة واحدة مث مسح 
 .الشمال على اليمني وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه

ال ابلوجه أي يبدأ أو  بني مسح الوجه واليدين )الرتتيب(كذا   )و(الفرض الثالث: قال:   
بدأ ابلوجه مث  فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهمث ابليدين واستدلوا للرتتيب ابآلية 

 ابأليدي.
بينهما أبن ال يؤخر مسح اليدين حبيث  وفسرها بقوله )واملواالة(الفرض الرابع: قال:    

نه إذاً املواالة يراعى فيها الغسل كأن الوجه مغسول فلو أ جيف الوجه لو كان مغسوال
مسح الوجه ابلرتاب يف التيمم مث أتخر وقتا لو كان الوجه مغسوال جلف فيه فيعترب يف هذه 

احلالة إذا أتخر هلذا الوقت الذي جيف فيه الوجه املغسول مع أننا ما عندان وجه مغسول 
لكن نقدر لو كان الوجه مغسوال يف هذه احلالة أي لو أنه غسل وجهه بدل املسح فمىت 

ا سيجف بعد أربع دقائق إذاً بعد أربع دقائق من مسح الوجه إذا مل ميسح سيجف؟ لو قلن
 الكفني فقد انقطعت املواالة.
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إذاً هذان فرضان, فهما: الضمري  )حدث أصغر(التيمم عن )يف( فهما فرضان قال:   
العن  يعود إىل الثالث والرابع الرتتيب واملواالة فهما فرضان يف التيمم عن حدث أصغر.

"ب" إذاً الرتتيب واملواالة ركنان إذا كان التيمم عن أو جناسة ببدن ،  "أ"رب حدث أك
حدث أصغر ال إذا كان التيمم عن حدث أكرب فال جيب الرتتيب واملواالة وكذلك لو كان 

التيمم عن جناسة بدن فال جيب فيه الرتتيب واملواالة والتيمم على املذهب جيب يف ثالث 
وء ويكون بدل الغسل أي عن احلدث األصغر واحلدث حاالت فقط يكون بدل الوض

األكرب ويكون عن جناسة البدن إذا مل يكن هناك ماء لتطهريها فيلجأ للتيمم عن جناسة 
البدن فأركان أو فروض التيمم إذا كان عن حدث أصغر أربعة مسح الوجه ومسح الكفني 

حدث أكرب فهما فرضان فقط  والرتتيب بني الوجه والكفني واملواالة. وإذا كان التيمم عن
مسح الوجه ومسح الكفني. وإذا كان التيمم عن جناسة ابلبدن فالفروض اثنان مسح 

 الوجه ومسح الكفني فقط. ال ترتيب وال مواالة.
أي مثلما أن طهارة املاء ال يطلب فيها الرتتيب ألن التيمم مبين على طهارة املاء قال:   

 ة قياس التيمم على الوضوء.واملواالة فكذلك التيمم فاملسأل
 

)من كصالة أو طواف أو غريمها   )وتشرتط النية ملا يتيمم له(شروط التيمم: قال:   
 كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصالة من اجلنابة واحلدث إن كاان  حدث أو غريه(

صالة أو اآلن ما هي النية اليت ينويها؟ يقول تشرتط النية ملا يتيمم له فألي شيء يتيمم؟ ل
طواف أو غريها أو حدث أو جناسة على بدن فإذاً ينوي. لكن ماذا ينوي, ما هي كيفية 

النية هنا, فالنية شرط فكيف ينوي؟ ينوي استباحة الصالة هذا األول. فينوي استباحة 
 الصالة من اجلنابة واحلدث إن كاان هذا األول.
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ذا الثاين إذاً قد يتيمم ه أو أحدمها لو عن غسل بعض بدن اجلريح وحنوهقال:   
الستباحة الصالة من اجلنابة أو الستباحة الصالة من احلدث أو الستباحة الصالة من 

االثنني أو يتيمم لغسل بعض بدنه اجلريح هذا قلناه يف حالة اجلبرية مثال فيتيمم عن جزء 
 عنه.مل يغسل جزء من أعضاء الوضوء مل يغسل ومل يستطع مسحه إذا كان جبرية فيتيمم 

أي ضعف ألهنا طهارة ضرورة فلم ترفع احلدث فالبد من التعيني تقوية لضعفه قال:   
النية ألن الطهارة هذه اليت هي طهارة التيمم طهارة ضرورة فال ترفع احلدث ولكوهنا 
ضعيفة فالبد من التعيني لتقوية الضعف أي ينوي استباحة صالة كذا مثال أو ينوي 

 لك.استباحة الطواف أو حنو ذ
فال تصح النية هذه إذا نوى رفع احلدث ملاذا؟ ألنه  فلو نوى رفع احلدث مل يصحقال:  

 ما يرفع احلدث فينوي االستباحة.
أو النجاسة ابلبدن  "2"أو األكرب  "1"أي احلدث األصغر  )فإن نوى أحدها(قال:   
أي اليت  إن نوى أحدها أي األصغر أو األكرب أو النجاسة )مل جيزئه عن اآلخر( "3"

على البدن وليست أي جناسة أي ليست على الثوب وال على البقعة مل جيزئه عن اآلخر. 
وابلنسبة إىل أنه ال يرفع احلدث هذا قول يف املذهب لكن هناك قول اثن أنه يرفع 

ألهنا أسباب احلدث. إذاً إن نوى أحد الثالثة مل جيزئه ما نواه عمن مل ينوه. ملاذا؟ قال: 
" واحلديث واضح فهذا ما نوى  فهذه النية ما ديث "وإمنا لكل امرئ ما نوىخمتلفة واحل

 تشمل ذلك. 
إذا نوى التيمم عن األصغر واألكرب والنجاسة اليت  وإن نوى مجيعها جاز للخربقال:   

وكل واحد علي البدن جاز. للخرب غنما األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى. قال: 
 . ون مَْنوايًّ يدخل يف العموم فيك
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التعليل أنه ليس  ال يصلي به فرضاً ألنه ليس مبْنوي )نفالً(بتيممه  )وإن نوى(قال:   
مبنوي. ما هو الذي ليس مبنوي؟ الفرض ليس مبنوي فهو ليس مبنوي وال اتبع ملنويه. ملاذا 

رض نقول هذا؟ الفرض ليس مبنوي, املنوي هو النافلة فنوى النفل ومل ينو الفرض, فهل الف
اتبع للنفل؟ اجلواب: ال, النفل اتبع للفرض فلو نوى الفرض صح أن يصلي به النفل 

فيمكن أن يقال هو ليس مبنوي أ النفل؟ فنقول لكن هو اتبع للمنوي. لكن يبقى 
إشكال: وهي أننا هنا خالفنا طهارة املاء ألنه عندان يف املاء: لو نوى فقط جمرد الصالة 

نوى مثال حداث بعينه ارتفع عن الثاين قلنا ألنه ليس مبنوي وال ارتفع األصغر واألكرب أو 
أي أن طهارة املاء ترفع احلدث  وخالف طهارة املاء ألهنا ترفع احلدثاتبع ملنويه. قال: 

لكن طهارة التيمم استباحة لشيء معني فإذاً ال يستباح إال ما نوى خبالف طهارة املاء 
ستطاع اإلنسان إن يصلي ما شاء من صالة فلو أن فإن احلدث يرتفع فإذا ارتفع احلدث ا

إنسان توضأ ليصلي انفلة فهل يستطيع أن يصلي هبذا الوضوء الفرض أم ال؟ يستطيع. أما 
إذا تيمم لصالة الليل ومل يكن يف ابله صالة الفجر فصلى وبعدما انتهى من الصالة بقي 

ل ؟ ال. ملاذا ال يصح يف على طهارته فأذن الفجر فهل يصح أن يصلي بتيمم قيام اللي
التيمم؟ الفرق أنه يف طهارة املاء يرتفع احلدث أما يف طهارة التيمم ال يرتفع احلدث وإمنا 

 يستباح فلذلك اختلفا وافرتقا هنا.
)مل يصل به فلم يعني فرضاً وال نفال  )أطلق(نوى استباحة الصالة و  )أو(قال:   

أي كذلك الطواف يف  مل ينوه وكذا الطوافولو على الكفاية وال نذراً ألنه فرضاً( 
الفرض والنفل فلو أنه تيمم للطواف وأطلق ومل حيدد طواف فرض أو نفل فإنه يصرف 

لألدىن وال نصرفه لألعلى. هذا هو املقصود. هذا الذي نوى استباحة الصالة لكن مل يقل 
حنملها على  استباحة صالة الفرض أو النفل مل يعني وإمنا استباحة الصالة فقط فهل
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األعلى أو األدىن؟ األدىن هو اليقني واألعلى مشكوك فيه فإذاً حنمله على األدىن. وكذلك 
الطواف. فلو أنه تيمم للطواف ومل حيدد طواف فرض أو نفل فيمكن أن يطوف به نفال 

وال ميكن أن يطوف به فرضا. يعين ال يصل به فرض كفاية وسيأيت ترتيبها ألنه عندان 
فرض كفاية ونفل. فرض كفاية مثل صالة العيد مثال فهو تيمم للصالة وأطلق فرض عني و 

فيمكن أن يصلي قيام الليل لكن ال يستطيع أن يصلي صالة الفجر وال صالة العيد ألن 
 الفجر فرض وصالة العيد فرض على الكفاية.

 نواه أي )صلى كل وقته فروضاً ونوافل( أي نوى استباحة فرض )وإن نواه(قال:   
نوى الفرض صلى كل وقته كل الوقت أي وقت العصر كله فروض ونوافل , وقت الظهر  
كله فروض ونوافل معناه أنه إذا خرج وقت العصر انقطع التيمم , إن خرج وقت الظهر 

 انقطع التيمم واملغرب وهكذا. 
": إذاً 3" ودونه "2"ومثله  "1"فمن نوى شيئاً استباحه سيذكر اآلن قاعدة:   

ح ثالثة أشياء سيستبيح ما نواه أي الفرض ومثله أي ما كان يف درجته فرض مثله سيستبي
 ودونه. إذاً كيف ترتيب العبادات اآلن؟ 

،  "4"، فصالة انفلة"3" "، ففرض كفاية2"، فنذر "1"فأعاله فرض عني قال:   
" , واكتب طواف فرض وضع 5" وليس رقم "6: طواف نفل رقم" "6"  فطواف نفل

" ألنه ملا قال وطاف نفل إذاً أين طواف الفرض؟ قبل طواف النفل. فصار 5م "عليها رق
، فلبث مبسجد "8"فقراءة قرآن "، 7"فمس مصحف اخلامس طواف الفرض قال: 

الحظوا أن الفرض كم؟ هو اآلن أشار إىل أربع صلوات فرض عني مث يلي فرض  ."9"
ذر أقوى, ملاذا؟ ألن فرض الكفاية العني ماذا؟ فرض الكفاية أو النذر, أيهما أقوى؟ الن

يتحقق بغريك. لكن النذر ال يتحقق إال بك.فأشبه فرض العني إذاً فرض العني مث النذر مث 
فرض الكفاية ألن فرض الكفاية أوىل من النفل ألنه البد من أدائه منك أو من غريك 
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ت, ما هي؟ فرض لكن النفل لو مل تفعله أنت وال غريك فال يضر. إذاً الرتتيب أربع صلوا
 العني مث النذر مث فرض الكفاية مث صالة النفل. 

ننتقل بعدها إىل الطواف: كم طواف؟ طوافان طواف الفرض مث طواف النفل. كم بقي؟   
ثالثة. ما هي؟ الثالثة ال عالقة هلا ابلطواف وال ابلصالة, مس املصحف وقراءة القرآن 

 لقرآن والتاسع األخري هو اللبث يف املسجد.واللبث يف املسجد. أي اثنان هلما عالقة اب
 

ولو  " 1" أو دخوله )خبروج الوقت(مطلقاً  ()ويبطل التيمممبطالت التيمم: قال:   
مبجرد أن يتيمم وخيرج الوقت ينقطع  كان التيمم لغري صالة ما مل يكن يف صالة اجلمعة

ما مل يكن: استثىن يف سواء تيمم للصالة أو لغريها. أما لو أنه كان يف صالة مجعة قال 
فال يبطل أي اجلمع  " من يباح له"بأو نوى اجلمع يف وقت اثنية صالة اجلمعة "أ" 

إذاً املصنف استثىن  تيممه خبروج وقت األوىل ألن الوقتني صارا كالوقت الواحد يف حقه
صورتني األوىل: صالة اجلمعة معناه لو خرج الوقت وهو يف صالة اجلمعة فإن التيمم ال 

نقطع. لكن لو خرج وقت صالة الظهر وهو يف صالة الظهر فإن التيمم ينقطع أي يبطل ي
تيممه وتبطل صالته لكن صالة اجلمعة ال, ما يبطل التيمم خبروجه ملاذا؟  ألهنا ما 

تقضى. ال تقضى مجعة أو نوى اجلمع يف وقت اثنية من يباح له اجلمع إذاً شخص يصلي 
يمم عند دخول وقت األوىل فصار الظهر والعصر كالمها الظهر والعصر يف وقت العصر وت

وقت له فيمكن هذا فيخرج وقت الظهر فال يؤثر أما لو كان سيجمع مجع تقدمي فهذا بال 
 إشكال, اإلشكال يف مجع التأخري ألن الوقتني صارا كالوقت الواحد يف حقه.

وعن حدث  ()مببطالت الوضوءيبطل التيمم عن حدث أصغر  )و(املبطل الثاين:   
صحيح. أليس التيمم بدل عن الطهارة ابملاء؟  أكرب مبوجباته ألن البدل له حكم املبدل
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أليست هذه املبطالت تبطل الوضوء ؟ إذاً تبطل التيمم فهذا هو التعليل أن البدل له 
 حكم املبدل منه. 

النقطاع معناه أنه لو كان التيمم  وإن كان حليض أو نفاس مل يبطل حبدث غريمهاقال:   
احليض وانقطاع النفاس كما لو أهنا اغتسلت النقطاع احليض أو انقطاع النفاس الكالم 

اآلن على االغتسال ابملاء فارتفع يقول وكذلك يف التيمم إذا اغتسلت ابملاء عن احليض أو 
عن النفاس ال تعود حمدثة حدث أكرب إال بعودة دم مثال. أو شيء آخر لكن ابلنسبة 

ولو كان حليض أو نفاس مل يبطل حبدث  س بعودة الدم مرة اثنية. يقولللحيض والنفا
غريمها مثل لو أهنا اغتسلت هلما أي احليض والنفاس مل ينقض إال بعودمها. معناه إذا 

تيممت عن احليض أو النفاس فخرج الوقت فماذا نقول فيها؟ هي قبل أن تتيمم عن 
عن احليض أو عن النفاس فتعترب اآلن احليض والنفاس كانت حمدثة حداث أكرب فتيممت 

يف حكم من رفع احلدث األكرب, يف حكم وما رفعت. فإذا انتهى الوقت بطل التيمم 
فماذا تقولون؟ هل تقولون أهنا رجعت اآلن حمدثة حداث أكرب, هل متنع من قراءة القرآن ؟ 

يبطل حبدث بل نعتربها اآلن حمدثة حداث أصغر. وإن كان أي التيمم حليض أو نفاس مل 
 غريمها.

املقدور على استعماله بال ضرر إن كان  )بوجود املاء(يبطل التيمم أيضاً  )و(قال:   
أي لعدم املاء. وهذا الثالث وجود املاء يبطل التيمم إذا كان التيمم سببه عدم  تيمم لعدمه

لتيمم؟ هو املاء لكن انتبه: لو كان التيمم سببه املرض ووجد املاء فهل وجود املاء يبطل ا
ما تيمم من أجل املاء حىت نبطل تيممه بوجود املاء هو تيمم للمرض فمعناه مىت يبطل 

تيمم صاحب املرض هذا؟ ابلربء من املرض. لو أصبح بريئا من املرض برئ منه هنا نقول 
له جيب عليك استعمال املاء, أو مثال للخوف من الوصول إىل املاء. هو تيمم يف مكان 

ال إليه ولو كان قريبا لكن خيشى مثال أن خيرج من هذا البيت أو من هذه حيتاج االنتق
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اخليمة أو من هذه البقعة فيخشى أن يذهب إىل هناك فيصيبه ضرر إما سبع مفرتس أو 
قاطع طريق أو غري ذلك فتيمم ليس عنده ماء اآلن فإذا زال اخلوف ينقطع تيممه.ألن 

 السبب الذي أابح له التيمم رفع. 
إذاً قال بوجود املاء إذا السبب هذا أو الناقض  وإال فبزوال مبيح من مرض وحنوه قال:  

هذا ميكن مجعه بعبارة وهي بوجود املاء أو زوال املبيح. وهذا معىن: وإال أي إذا كان 
تيممه لعدم املاء. قال وإال أي إن مل يكن تيممه لعدم املاء فبزوال مبيح للتيمم من مرض 

قول عبارة أخرى وحنن لن نغري كالم املصنف لكن جنمع كالمه بعبارة وحنوه. فيمكن أن ن
ويبطل التيمم أيضا بزوال املبيح. ما هو الذي أابحه؟ فقد املاء, إذاً وجود املاء يبطل 

التيمم, املرض واخلوف من استعماله: إذاً الشفاء يبطله. اخلوف من الوصول إليه: إذاً 
 األمن يبطله. 

فال جتب )بعدها( إن وجد ذلك  )ال(فيتطهر ويستأنفها  الة()ولو يف الصقال:   
. معناه أن عندان ثالث صور: إذا أزال املانع قبل الصالة هل يصلي هبذا التيمم؟ إعادهتا

قطعا ال ابتفاق. الصورة الثانية أن يزول عنه املانع وهو يف داخل الصالة: معناه أن 
الثاين ليس بصحيح, فهذه الصورة  النصف األول من الصالة كان صحيحا لكن النصف

حمل نزاع. لكن الصورة الثالثة أن يزول املانع بعد أداء الصالة واالنتهاء منها فإذا كان قد 
أدى الصالة وانتهى منها فإنه ال يعيدها وإن كان قبل أن يشرع يف الصالة فإنه ال تصح 

اه أنه إذا انتهى صالته البد من الوضوء لكن احلال الوسط هذه هي حمل إشكال فمعن
املانع وزال وهو يف وسط الصالة ونقصد أي يف داخل الصالة سواء يف أوهلا أو وسطها أو 

آخرها فقال ولو يف الصالة: معناه أنه يف الصورة األوىل والثانية يبطل معها التيمم وال 
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 إن تصح الصالة والصورة الثالثة هي اليت تصح فيها الصالة قال ويستأنفها أي يعيدها ال
 .وكذا الطوافوجد ذلك بعدها أي بعد الصالة فال جتب إعادهتا 

انتقل املصنف إىل مسألة الصالة على  ولو صلى عليه وتعاد ـ ميَُِّم ـ  ويغسل ميتقال:   
امليت ومسالة غسل امليت. يقول لو أن امليت ميمناه لعدم املاء ووجد املاء فيممناه لوجود 

؟ نعيد غسله. فهل له عالقة ابلصالة عليه يعين لو وجدان مانع فزال املانع فماذا نصنع
املاء قبل الصالة عليه نعيد وبعد الصالة عليه ال نعيد أم نعيد مطلقا؟ماذا قال املصنف: 

نعيد مطلقا. وهلذا قال يغسل ميت ميمناه ولو صلي عليه حىت لو صلينا عليه ابلتيمم, من 
فنعيد الغسل مث نعيد الصالة. ولو صلي عليه الذي ابلتيمم حنن أم هو؟ الكالم عليه هو 

 وتعاد الصالة. إذاً يعاد الغسل وتعاد الصالة. 
أو العامل وجوده وملن استوى  "1" )لراجي املاء(املختار  )والتيمم آخر الوقت(قال:   

أوىل أي ليس بواجب وإمنا هو أفضل مثال: شخص يف أول  )أوىل( "2" عنده األمران
ء لكن يتوقع أن أييت املاء يف آخر الوقت فله أن يتيمم اآلن ويصلي الوقت ليس عنده ما

واألفضل من هذا أن ينتظر حىت أييت املاء هذا الذي يرجو املاء. أما الذي يستوي عنده 
األمران ال يدري أييت املاء أو ال أييت املاء كذلك األوىل أن يؤخر أما الذي ال يرجو املاء 

 ىل. فال يصبح يف حقه التأخري أو 
يتلوم أي يتأىن ما بينه وبني آخر  :يف اجلنب رضي هللا عنهلقول علي  )أوىل(قال:   

 معىن يتلوم أي ينتظر .الوقت فإن وجد املاء وإال تيمم. 
 

 )مث يسمي(كما تقدم   "1" )أن ينوي(أي كيفية التيمم  )وصفته( صفة التيمم: قال:  
ه حكم فالنية ما حكمها؟ شرط, ال وكل واحد ل فيقول بسم هللا وهي هنا كوضوء "2"

ليس بركن هي ركن عند الشافعية أما عندان فهي شرط يف كل الطهارات. والثاين: التسمية 
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 "3" ويضرب الرتاب بيديه مفرجيت األصابع()وما حكمها هنا: واجبة مع الذكر قال: 
ضربة  يعين يضرب الرتاب ليصل الرتاب إىل ما بينهما بعد نزع حنو خامت ضربه واحدة

 واحدة بعدما ينزع اخلامت وما شابه ذلك.
هذه فوضع يديه عليه وعلق هبما أجزأه  ضربة واحدة ولو كان الرتاب انعماً قال:   

صورة اثنية: لو كان الرتاب انعما ووضع يديه عليه فقط فـََعِلَق هذا الرتاب الناعم ابليدين 
 فهل تعترب ضربة أم ال؟ أجزأ هذا املقصود. 

أي بباطن أصابعه أي بباطن األصابع ميسح  "4" )ميسح وجهه بباطنهما(قال: الرابع:   
هذه هي الراحة ما حتت األصابع فيمسح  استحباابً  )كفيه براحتيه(ميسح )و(  الوجه

كفيه براحتيه معناه سيمسح الوجه ابألصابع وميسح الكفني ابلراحة. وليس املقصود 
 لراحة أيضا. ابلراحة يعين بشويش وما مينع أن يكون اب

املقصود استوعب حمل فلو مسح وجهه بيمينه وميينه بيساره أو عكس صح  قال:  
الفرض ابملسح. فلو مسح وجهه بيمينه وميينه بيساره ويساره بيمينه فاستوعب حمل الفرض 
املطلوب منه مسحه أجزأ ذلك وهذه الصورة الثانية ما الفرق بينها وبني األوىل؟ األوىل أنه 

وجه ابليدين مث ميسح كل يد ابلثانية والثانية هذه اليت ذكرها وهي اجلائزة أنه لو سيمسح ال
مسح وجهه بيد واحدة مث مسح األيدي هل هناك إشكال؟ ال يوجد إشكال. العربة أن 

 يستوعب حمل الفرض فيقول: يصح هذا. وليس هو األكمل.
علمنا من  ب إليهواستيعاب الوجه والكفني واجب سوى ما يشق وصول الرتا قال:  

أين أتينا ابستيعاب حمل الفرض ابملسح. ما هو الذي يشق وصول الرتاب إليه؟ مثال 
ليصل الرتاب إىل ما  "6"()وخيلل أصابعهداخل الفم داخل األنف حتت الشعر اخلفيف. 

مادام أوصل الرتاب جاز. أي جاء خبرقة فيها تراب بينهما ولو تيمم خبرقه أو غريها جاز 
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تهت صفة التيمم صارت كم خطوة؟ ستة أول شيء ينوي وهذا شرط مث يسمي ومسح. ان
واجب, يضرب بيديه األرض ضربة واحدة, ميسح الوجه, ميسح الكفني هذا اخلامس. 

 خيلل األصابع وهذا السادس.
هل يصح أم  حىت عمت حمل الفرض ابلرتاب "أ"وصمد للريح  "1"ولو نوى قال:   

. وصمد للريح إذاً حصلت النية وصمد للريح حىت ال؟ يصح. لو نوى: حقق الشرط
عمت الريح حمل الفرض ابلرتاب فهل حتقق اآلن املطلوب أم ال؟ تعميم املكان ابلرتاب 

"ب" معناه لو نوى وصمد أو أو أمرَّه عليه  الذي هو حمل الفرض والنية موجودة قال:
للريح وجاء الرتاب  أي لو وقف ومسحه به صحنوى وأمره عليه. أمر حمل الرتاب عليه 

ال إن على حمل الفرض وعممه أو هو أمر الرتاب على حمل الفرض ومسحه به صح. 
أي ال يصح إن سفته الريح بال تصميد فمسحه به  سفته الريح بال تصميد فمسحه به

 لعدم النية أما إن سفته الريح دون ما يقصد يصمد إىل هذا الرتاب مث مسح فال يصح.    
 

  تعاىل:قال رمحه هللا  
 ابب إزالة النجاسة احلكمية

 
مينع جنسه  -أي معني  -: تعريف النجاسة شرعا: قذر خمصوصأي تطهري مواردها  

الصالة كالبول والغائط والدم وامليتة والكلب واخلنزير وهكذا. ويعرفوهنا يف االصطالح 
ال دون حال مع يقولون كل عني حرم تناوهلا على اإلطالق أي حيرم تناوهلا دائما وليس حل

إمكان تناوهلا، حيرم تناوهلا مع اإلمكان ال حلرمتها كاآلدمي مثال حيرم تناوله فال جيوز 
تناول حلم اآلدمي وال يعين هذا النجاسة ألن هذا حرم تناوله بسبب احلرمة، وال 

الستقذارها كاملخاط مثال فأكل املخاط مستقذر وال لضرر يف بدن أو عقل مثل الثوم 
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لثوم ال يعترب جناسة واملخاط ال يعترب جناسة واآلدمي ليس بنجاسة مع أن هذه مثال فا
األشياء كلها حيرم تناوهلا لكن هذه حترم تناوهلا إما للحرمة وإما للضرر وإما لالستقذار. 

إذاً ما هي النجاسة اليت حيرم تناوهلا مطلقا ال هلذه األشياء املذكورة ال للحرمة وال للضرر 
ار. قال املصنف ابب إزالة النجاسة احلكمية، النجاسة تنقسم إىل جناسة وال لالستقذ

 -حكم بنجاستها-حكمية وجناسة عينية فالنجاسة العينية هي كل عني جامدة جنسة
فهذه النجاسة العينية ال ميكن تطهريها حبال مثل الكلب فالكلب جنس العني أي مهما 

فهو جنس وهكذا كل عني جنسة يف ذاهتا غسلنا الكلب سيبقى جنس واخلنزير مهما فعلنا 
هذه جناسة عينية ال ميكن تطهريها لكن الذي ميكن تطهريه هو النجاسة احلكمية ومعناها 

أن ترد عني جنسة على مكان طاهر فمثال عندان عينان عني جنسة أبصلها وعني طاهرة 
عني الطاهرة أبصلها فلو وقعت هذه العني النجسة أبصلها اليت هي جناسة عينية على ال

فنجستها فتصبح العينان جنستني لكن الفرق بينها أن األوىل جناستها عينية ال تطهر 
 والثانية جناستها حكمية فتطهر ابلغسل فإذا غسلناها طهرت وعادت إىل أصلها. 

قال احلكمية أي تطهري مواردها فقبل أن نقرأ ننتقل إىل طرق كيفية تطهري النجاسات   
طرق تطهري النجاسات على املذهب أربع طرق فلنبدأ أبشدها وهي فذكران سابقا أن 

جناسة الكلب واخلنزير أن تغسل سبع مرات مع الرتاب يليها األخف منها وهي سبع 
غسالت من غري تراب وهذه الطريقة الثانية أي بعض املتنجسات هكذا تطهر فبعضها 

لثة وهي غسلة واحدة. إذاً هناك ابلطريقة األوىل وبعضها ابلطريقة الثانية والطريقة الثا
جناسات ال تطهر إال بسبع غسالت مع الرتاب وهناك جناسات ال تطهر إال بسبع 

غسالت وال حتتاج إىل الرتاب وهذه أخف من األوىل والثالثة أخف من االثنتني وهي 
النوع الرابع من -غسلة واحدة فهناك جناسات تطهر بغسلة واحدة والطريقة الرابعة 
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هي ما تطهر ابلنضح أي ابملسح فال حتتاج لغسل. األوىل قلنا جناسة الكلب  -اتالنجاس
واخلنزير أي إذا وقعت جناسة كلب أو خنزير رطبة على عني طاهرة فتطهري العني الطاهرة 

بغسلها سبع مع الرتاب أما اليت سبع فقط هي مجيع النجاسات ما عدا األوىل والثالثة 
سة اليت تكون على األرض فيكفي فيها غسلة واحدة ألن بول والرابعة. الثالثة هي النجا

األعرايب النيب صلى هللا عليه وسلم اكتفى فيه بغسلة واحدة. الرابعة واألخرية وهي النضح 
يف أي جناسة؟ يف بول الغالم الذي مل أيكل الطعام فهذا يكفي فيه النضح أي الرش. إذاً 

حاالت كل النجاسات إال أن تكون  جتب فيما عدا ثالث 2السبعة فقط وهي رقم 
جناسة كلب أو خنزير أو تكون جناسة على األرض أو تكون النجاسة بول غالم مل أيكل 

الطعام وما سوى ذلك يغسل سبع على املذهب. على املذهب يغسل سبع مثل النجاسة 
على الثياب أو على البدن أو يف الصحن أو على مقعدة السيارة أو اجلدار، يف أي 

ن، يف البساط، كل هذه األشياء ليست تراب وال هي أرض. فهذه تغسل سبع على مكا
املذهب ويف املذهب رواايت أخرى وأمر السبع يف النفس منها شيء فهناك رواية أخرى 

أهنا ثالث وهناك رواية أخرى توافق اجلمهور أهنا تغسل مرة واحدة تكون جمزئة أي تطهر 
انية ونلجأ للثالثة خبالف رواية السبع والثالث فعلى لكن لو ما طهرت الواحدة نلجأ للث

رواية السبع والثالث لو غسل الثوب مرة واحدة فزالت النجاسة مل يطهر الثوب ولو غسل 
الثانية أيضا ال ولو غسل الثالثة على رواية الثالث طهر الثوب وعلى رواية السبع مل يطهر 

دسة والسابعة وبعد السابعة يطهر الثوب. هو الثوب إذاً البد يغسل الرابعة واخلامسة والسا
مىت يطهر؟ إذا كانت النجاسة زالت إذاً البد من العدد ومن زوال النجاسة أما إذا مل تزل 

 ابلسابعة فيغسل الثامنة حىت تزول فالعدد مشروط وزوال النجاسة مشروط. 
اجعوا. والذي أرجو أن يكون هذا الكالم دافع لنقرأ بسرعة تفضل اي شيخ. وحضروا ور   

مل حيضر وال يراجع ويشعر بعد ذلك أنه مل يفهم وبدأت ختتلط عليه األمور فال يلومن إال 
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نفسه وال يلومن الفقه فيقول الفقه صعب فأان حضرت الزاد ومل أفهم شيء فأنت مل تراجع 
وليس مل تفهم شيء ألنك مل تراجع فلم تفهم شيء فأي شيء يف الدنيا إذا مل تراجعه مل 

بت أي علم فهل هناك علم يثبت من مرة واحدة ؟! فلرتاجع راجع فإذا مل تراجع رجاء يث
منك ال تقول الفقه صعب تقول أان مل أراجع بل تقول الفقه سهل وأان الصعب ال أراجع 

 وال أثبت املعلومة.
)إذا كانت على ولو من كلب أو من خنزير  )جيزئ يف غسل النجاسات كلها( قال:  

)غسلة واحدة تذهب بعني اتصل هبا من احليطان واألحواض والصخور وما األرض( 
"، وهنا أتى املصنف مبسألة لو كانت النجاسة على األرض لنأيت بصورة 1هذا " النجاسة(

خلت هي جناسة كلب أو خنزير وقعت على األرض فهل نغلب السبع مع الرتاب أم 
 ورُيها فإن مل يذهبا مل تطهرويذهب لوهنا  نغلب جناسة األرض ؟ نغلب جناسة األرض.

أي البد أن تكفي الواحدة لكن بشرط أن تكون هذه الواحدة تذهب بعني النجاسة 
أما إذا  ما مل يعجزولون النجاسة وريح النجاسة فإذا مل يذهبا أي اللون والريح مل تطهر 

وكذا إذا غمرت مباء املطر وصل ملرحلة العجز غسل غسل فيصري هنا حالة اضطرار 
فلو أن النجاسة هذه أنت مل تغسلها لكن نزل ماء  لسيول لعدم اعتبار النية إلزالتهاوا

املطر وغسلها يصح فماء املطر لو نزل على أرض جنسة وجبوار األرض النجسة صاحبها 
حمدث فغسلت األرض وغسلت صاحبها وأذن املؤذن فنقول األرض طاهرة واحملدث مل 

ا املطر الذي نزل من السماء طهر األرض من النجاسة يرتفع حدثه ألنه مل ينو، ملاذا هذ
ومل يرفع حدث احملدث؟ اجلواب ألن حدث احملدث الطهارة لرفع احلدث، طهارة رفع 

احلدث عبادة حتتاج لنية وأما إزالة النجاسة ال حتتاج لنية هذه من ابب طرق اإلزاالت ال 
وإمنا اكتفى ابملرة دفعاً للحرج  -إزالة النجاسة-لعدم اعتبار النية إلزالتهاحتتاج لنية 
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"أريقوا  لقوله  املرة الواحدة أي دفعا للحرج من الشرع فقد سهل الشرع عليناواملشقة 
  على بوله َسْجال من ماء أو َذنوابً من ماء" متفق عليه.

ذات أي اليت على األرض فإن كانت النجاسة  صورة أخرى لنجاسة األرض: قال:  
والدم اجلاف والروث وهو العظم النجس كالرمم   زاء أي جرمهلا أجأجزاء متفرقة 

واختلطت أبجزاء األرض مل تطهر ابلغسل بل إبزالة أجزاء املكان حبيث يتيقن زوال 
. فلو كان الروث النجس على األرض هل نكب املاء على الروث والرتاب أجزاء النجاسة

األرض، لو كان دم فهل  ونقول األرض طهرت؟ ال، البد من إزالة عني النجاسة وغسل
نكب املاء على الدم الذي على األرض فتتلوث األرض ابلدم ختتلط ابلدم ونقول هذا 

طهر؟ ال البد أن نزيل الرتاب الذي به الدم أو الرتاب الذي به بول جنس أو الرتاب الذي 
 به جناسة أخرى كالغائط أو كذا، فالبد من إزالة عني النجاسة لكن النجاسة اليت صبت

 ليس هلا عني فيكفي الغسل فيها. 
 )إحداها( "2"غسالت )سبع( أي غري أرض )على غريها( جيزئ يف جناسة  )و( قال:  

وما تولد  )يف جناسة كلب وخنزير(طهور  )برتاب(أي إحدى الغسالت واألوىل أوىل 
أي يف السبع غسالت األوىل أن تكون األوىل هي اليت ابلرتاب، منهما أو من أحدمها 

الها ابلرتاب يف جناسة كلب وخنزير وما تولد منهما أي من كلب وخنزير أي حيوان أبوه  أو 
كلب وأمه خنزير أو حيوان أبوه كلب أو أمه كلبه أو أبوه خنزير أو أمه خنزيره واحليوان 
الثاين ال كلب وال خنزير وإن كان هذا اآلن من حيث العلم هل ميكن هذا أم ال؟! ألن 

عصرهم فيتوقعون هذا الشيء لكن اليوم ال أدري حتتاج هذه إىل سؤال الفقهاء يتكلمون ب
"إذا  :حلديثلكن لو حصل فيعترب هذا جنس وجناسته مغلظة حتتاج إىل سبع ابلرتاب. 

ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبعاً أوالهن ابلرتاب" رواه مسلم عن أيب هريرة 
 مرفوعاً. 
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يوصل الرتاب إىل احملل ويستوعبه به إال فيما يضر  ويعترب ما قال رمحه هللا تعاىل:  
إىل احملل ويستوعب  أي ماء يوصل الرتاب أي يشرتط ما يوصل املاءفيكفي مسماه. 

احملل به ابلرتاب إال إذا كان يضر يكفي أن يكون فيه اسم الرتاب مسماه أي أقله. 
الف فاحلديث جاء هذه مسألة خ كالصابون والنخالة  )وجيزئ عن الرتاب أشنان وحنوه(

ابلرتاب أوالهن ابلرتاب أو إحداهن ابلرتاب أو أخراهن ابلرتاب لكن اخلالف بينهم فهل 
الرتاب مقصود لذاته فال يقاس عليه غريه أم أن الرتاب املقصود به املطهر أي شيء 

وُيرم استعمال مطعوم يف  منظف يقاس عليه غريه فاملذهب أن غري الرتاب يقاس عليه.
 أي يف إزالة النجاسة ألن هذا إفساد للطعام. إزالتها

أي غري الكلب واخلنزير أو ما تولد منهما أو من  )يف جناسة غريمها(جيزئ )و(  قال:  
ملاذا يطهر املتنجس إذا  مباء طهور ولو غري مباح إن أنقت "3"غسالت )سبع( أحدمها 

غصوب ال يرتفع احلدث فما غسلناه مباء حمرم وبينما يف الوضوء لو توضأ مباء حمرم كماء م
الفرق؟ ألن رفع احلدث عبادة حتتاج إىل نية ويشرتط فيها أيضا إابحة املاء أما إزالة 

النجاسة فهي من ابب الطرق يصح فيها أي شيء وهل معىن هذا أنه إذا زال النجاسة 
إن أنقت بغري مباح أنه ال أيمث؟ أيمث لكن الكالم يف أن احملل يطهر أم ال؟ يطهر احملل قال 

أي هذه الغسالت إذا زالت عني النجاسة. اكتبوا عند قوله سبع غسالت يف احلاشية 
"وعنه ثالاث وعنه تكاثر ابملاء من غري عدد واختارها املوفق وتقي الدين" وعنه تكاثر ابملاء 

أي ليس بعدد أي مرة واحدة تكفي وهذه الذي اختارها املوفق وهو ابن قدامة، وتقي 
 اإلسالم ابن تيمية.   الدين هو شيخ

وإال فحىت تنقي مع حت وقرص حلاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج املاء  قال:  
فإن مل ميكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حىت يذهب أكثر ما فيه من 

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

216 
 

 

 

 

 

 

 

. قال وإن أنقت أي أزالت النجاسة وطهرت املكان من النجاسة وإال إذا مل تنظفها املاء
قال وإال فحىت تنقي مع حت أي حك  بعود أو حنو ذلك، وقرص أي هذه السبع 

ابألصابع حلاجة إذا احتاج إىل هذا، وعصر إذا كان هذا املغسول ميكن عصره معناه لو 
تصوران أنه يغسل ثوب فيحتاج إىل أن يعصره يف كل غسلة خارج املاء مث أييت ابملاء 

له طريقة اثنية معناه سنلجأ للتثقيل ويضعه فيه، أما لو كان هذا املغسول صعب عصره ف
أو نلجأ للتقليب قال الذي ينوب عن العصر دقه وتقليبه أو تثقيله حىت خيرج كل املاء 

الذي فيه مستحيل حىت خيرج أكثر ما فيه ألنه حىت ابلعصر لن خيرج كل املاء الذي فيه 
بقاء لون أو ريح  وال يضرلكن سيخرج أكثر ما فيه قال حىت خيرج أكثر ما فيه من املاء 

أي إذا عجزان عن إزالتها غسلناها مرات كثرية ولون النجاسة مل يذهب أو ريح  عجزاً 
النجاسة مل يذهب فعند العجز يعفى عن النجاسة وعن اللون لكن هنا املصنف مل يشر 

إىل الطعم ألهنم يرون أن بقاء طعم النجاسة يضر ألنه يدل على وجود عني النجاسة أي 
"أمران  :لقول ابن عمر أي سبع غسالت بال تراب )بال تراب( ية. مث قال:العني ابق

لو ثبت هذا احلديث فيكون قول ابن عمر أمران من اآلمر؟ النيب بغسل األجناس سبعاً" 
صلى هللا عليه وسلم فيكون له حكم الرفع وهذا احلديث مل جنده وال نعرف له أصال وإمنا 

القاضي أنه رواه أبو موسى عنه أي عن ابن عمر  قاله احلنابلة بعضهم عن بعض وذكر
أي أن هذا  صلى هللا عليه وسلم فينصرف إىل أمره لكن حنن مل جند له أصل أبدا. قال:

 .قاله يف املبدع وغريهاحلديث أيخذ حكم الرفع 
وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب يف حنو جناسة كلب إن مل  قال:  

نت تريد أن تطهر ثوب من جناسة الكلب مثال فبعد الغسلة الثالثة أي أ يكن استعمل
تنجس بغسلة يعين ماء الغسلة الثالثة أصابت مثال ثوب آخر فكيف يكون تطهري الثوب 
اآلخر؟ بسبع غسالت إحداها ابلرتاب أم ابلباقي فكم بقي من هذا؟ كأن يقول لك هذه 
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لت ثالث غسالت بقي هلا أربعة النجاسة حقها سبع غسالت يف األصل لكن بعدما غس
إذاً نغسل الثوب الذي تنجس هبذه الغسلة أربع غسالت هل مع تراب أم من غري تراب؟ 

حبسب إذا كان الثوب األول قد غسلناه يف الغسلة األوىل ابلرتاب معناه أن املتنجس 
األول املغسول األول غسل ثالث غسالت مع الرتاب فبقي له فقط أربع غسالت إذاً 

ذي تنجس هبذه الغسلة يغسل ما تبقى من األول، لو كان ما غسلناه ابلرتاب األول ال
وما تنجس بغسلة يغسل عدد هذا معناه بقي له أربع غسالت مع الرتاب هذا هو معىن 

فإذا غسلنا النجس هذا مخس غسالت مع الرتاب فالغسلة اخلامسة ما بقي بعدها 
ج إىل غسلة ؟ إىل غسلتني فقط بدون أصابت ثوب آخر فالثوب اآلخر هذا كم حيتا 

 تراب. 
ولو أرضاً  )وال يطهر متنجس(اآلن سينتقل ملسألة أشياء ال تطهر النجس: قال:   

أو ذيل  "4"ولو أسفل خف أو حذاء ("3"وال دلك"، 2" وال ريح، "1")بشمس
الصقيل هو الشيء األملس مثل السيف أو السكني فهذا  مبسح "6"وال صقيل "5"امرأة

كني مثال أصابه الدم فما رأيكم لو مسحناه مبنديل يطهر أم ال؟ املصنف يقول ال الس
يطهر حيتاج لغسل وكثري من هذه املسائل اليت ذكرها املصنف وهي املذهب أهنا ال تطهر 

 به خيالف فيها شيخ اإلسالم ويرى أهنا تطهر بذلك.
غري حالة العني مثل " واالستحالة هي ت7" )استحالة( ـيطهر متنجس ب )وال(قال:   

جناسة احرتقت فأصبحت رماد حصل فيها استحالة أي حتولت من عني لعني آخر فهل 
هذه االستحالة أو هذا التحول يطهر النجس يقول املصنف ال يطهر املتنجس ومثل 

فرماد لذلك برماد النجاسة ودخان النجاسة وغبار النجاسة وخبارها يقول هذه جنسة 
ارها وخبارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع يف مالحة النجاسة ودخاهنا وغب
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أي أن االستحالة ال تطهر العني النجسة إال يف صورتني  فصار ملحاً وحنو ذلك جنس
"أ" أي مل نضف إذا انقلبت بنفسها خال "1" )غري اخلمرة( فقط استثناها املصنف قال:

مكان ما نقلناها مثال من مشس إليها شيئا ومل أنخذ منها شيئا ومل ننقلها من مكان إىل 
إىل ظل أو من ظل إىل مشس مل نفعل شيء من هذا وهذا هو انقلبت بنفسها خال فهل 

أي حتولت إىل خل ليس  أو بنقل ال لقصد ختليل تطهر؟ نعم تطهر. الصورة الثانية:
لقصد التطهري لكنها إذا نقلت من مكان إىل مكان ليس لقصد التطهري أما إذا نقلت 

لتطهري فإهنا ال تطهر ألن اختاذ اخلمر خل أصال منهي عنه لكن نقلناها لغرض لقصد ا
آخر فتحولت إىل خل تطهر قال أو بنقل ال لقصد التخليل معناه لو نقلت لقصد 

التخليل فإهنا ال تطهر ألن اخلمر إذا عمل من أجلها أي شيء لتصبح خال أي خللت 
يطهر بطهارهتا ألننا إذا قلنا اخلمر ختللت أي ودهنا مثلها قصدا فهذا ال يطهرها. قال: 

بنفسها طهرت فإذا طهرت هي، دهنا هو إانءها وعائها هل يطهر معها أم ال؟ يطهر وإال 
ألن جناستها لشدهتا املسكرة مل تطهر اخلمر فإذا قلنا اإلانء ال يطهر فاخلمر مل تطهر. 

وقد زالت هذه الشدة هذا التعليل أن جناسة اخلمر بسبب شدهتا املسكرة وقد زالت 
 .كاملاء الكثري إذا زال تغريه بنفسهاملسكرة 

" العلقة إذا حتولت حليوان تطهر. الثالث 2" والعلقة إذا صارت حيواانً طاهراً  قال:  
املذهب ال يقول به وهو دابغ اجللود فال يرى أن دبغ اجللود يطهرها إذاً ما هي العلقة؟ 

أول شيء نطفة مث يتحول إىل علقة قطعة دم متعلقة هي اليت يتكون منها اإلنسان يكون 
ابلرحم مث يتحول إىل مضغة فيصبح مثل قطعة اللحم املمضوغة مث بعد ذلك يتحول إىل 
عظام مث بعد ذلك يكسى ابللحم ويتكون خلق اإلنسان فيقول هذه العلقة جنسة فإهنا 

قة هذه قد يكون تصبح طاهرة إذا صارت حيواان طاهرا وملا نقول حيوان طاهر فالعل
إنسان، حيوان، هبيمة فإذا كانت العلقة هذه آلدمي أو هلرة أو لشاة أو جلمل أو لبقرة فإذا 
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حتولت إىل حيوان تصبح طاهرة لكن لو كانت هذه العلقة لكلب وصارت حيوان إذاً ال 
نقول أن العلقة إذا صارت حيوان تطهر خطأ ألن علقة الكلب ستتحول إىل حيوان لكن 

جنس وعلقة اخلنزير كذلك وعلى املذهب علقة السباع ستكون جنسة وستصبح حيوان 
 حيوان جنس يف املستقبل فال تدخل، فهمتم الفرق. وهلذا املصنف قيد وقال حيوان طاهر. 

أو نقلت لقصد أي اخلمر  )فإن خللت(اآلن سيخرج املصنف أشياء ذكرها قال:   
باح وهو الذي مل مير مبرحلة التخمري مل يكن اآلن سيذكر صورة اخلل املالتخليل مل تطهر. 

قبل  واخلل املباح أن يصب على العنب أو العصري خل قبل غليانه حىت ال يغلي مخرا 
غليانه أي قبل وصوله ملرحلة اإلسكار والغليان هي مرحلة اإلسكار. انتقل إىل مسألة 

مبعىن من كان  تخللومينع غري خالل من إمساك اخلمرة لت أخرى تتعلق أيضا ابخلل قال:
عنده خل فتخمر هذا اخلل ميسكه أم يريقه؟ ينبغي عليه أن يريقه لكن إذا كان خالال 

وهذه صنعته يصنع اخلل فال أبس أن ميسكه ليصبح خال بدون ما يعمل فيه شيء يتخلل 
ع بنفسه إذاً مينع غري اخلالل من إمساك اخلمرة لتصبح خال أما اخلالل فال مينع، ملاذا ال منن
اخلالل؟ ألن هذه صنعته وهذه أمواله فال أنمره بصب هذه األموال وإراقتها وكبها لكن 

 غريه من ليس له عالقة بصناعة اخلل ملاذا ميسك اخلمرة؟! 
أو عجني أو ابطن حب أو إانء تشرّب النجاسة أو )أو تنجس دهن مائع(  قال:  

ت لو وقع فيه قطرة بول فال ميكن الدهن املائع مثل السمن والزي )مل يطهر(سكني سحقيتها 
تطهري الدهن املائع هذا "أ"، أو ابطن حب "ج" جئنا حببوب قمح مثال ووضعناها يف ماء 

جنس فكربت احلبة تشربت احلبة هذا املاء النجس فتنجس ابطن احلبة فال ميكن غسلها 
ط لكن مثال لو وقع بول على حبوب فغسلت تطهر ألهنا مل تتشرب هي من اخلارج فق

تنجست، أو إانء تشرب النجاسة"د" كيف يتشرب اإلانء النجاسة؟ إانء تشرب النجاسة 
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أو سكني ُسقي النجاسة هذه صورها مل يطهر فصورة هذه مثال يؤتى ابلسكني حيمى على 
النار ويغمس يف النجاسة فتدخل النجاسة إىل هذه العني فال ميكن تطهريها سواء كان 

لنجاسة فشرب النجاسة من الداخل أو سكني محيناه على إانء فخار مثال وضعناه يف ا
النار قدميا ميكن يسخنوه مث يضعوه يف النجاسة فيشرب هذه النجاسة أو ُيسقى هذه 

النجاسة أما اليوم هناك طرق أخرى ابلكهرابء وغريها ميكن جتعل هذه العني تشرب هذا 
السكني جنس أو هذا اإلانء  اللون أو هذه املادة فلو كانت هذه املادة جنسة سيصبح هذا

جنس وال ميكن تطهريه ألنه ال ميكن إزالتها ألنه تشرب النجاسة. إذاً نفرق بني جناسة تقع 
على إانء من اخلارج فنغسله ويطهر وبني إانء يشرب النجاسة من الداخل أبي طريقة  

مل يطهر، كانت بطريقة بدائية كما كان الفقهاء قدميا يعرفوهنا أو بطريقة حديثة. قال 
ألين ملا اغسل اإلانء سأغسله من  ألنه ال يتحقق وصول املاء إىل مجيع أجزائهملاذا؟ 

وإن كان الدهن جامداً ووقعت فيه جناسة ألقيت وما حوهلا اخلارج وليس من الداخل 
إذاً كالمنا يف الدهن املائع وقد نص على  والباقي طاهر فإن اختلط ومل ينضبط حرم

                                                    نجاسة ابلدهن اجلامد ومل نستطع منيز أين اجلزء املتنجس فال تطهر.       ذلك. لو اختلطت ال
أو بقعة ضيقة  "2"أو ثوب  "1"يف بدن  وإن خفي موضع جناسة()قال املصنف:   
ه متيقن فال أي زوال النجس ألن حىت جيزم بزواله() وجوابً  غسل()وأراد الصالة  "3"

هذه املسألة مرت معنا يف مسألة إذا اشتبه طهور أو طاهر بنجس  يزول إال بيقني الطهارة
أو  "2"أو ثوب  "1"يف بدن  وإن خفي موضع جناسة() :من الثياب أو من البقع. قال

اآلن أراد الصالة ويف بدنه جناسة خفي عليه موضعها هذا  وأراد الصالة "3"بقعة ضيقة 
أراد الصالة ويف ثوبه جناسة خفي عليه موضعها ال يعلم أين أو يصلي يف بقعة معناه. أو 

 )غسل( :ضيقة يعلم أن فيها جناسة لكن ال يعلم أين هذه النجاسة, ماذا يفعل؟ قال
يعين بزوال النجاسة, أما إذا كان يف البدن ماذا يفعل؟ إذا كان  )حىت جيزم بزواله( وجوابً 
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جناسة لكن ال يعرف مكان هذه النجاسة فهنا هلا أحوال  يف البدن هو متأكد أن هناك
إما أنه ال يعرف مكان النجاسة حتديدا لكن يعرفها بشكل عام أي متأكد أن النجاسة 

وقعت يف إحدى الرجلني فإذا يغسل الرجلني مجيعا حىت يتيقن. أو أنه متيقن أن النجاسة 
ني من اخللف حىت يتيقن زواهلا كذا جاءته من اخللف إذاً يغسل اخللف مجيعا الظهر والرجل

من األمام فيغسل األمام كله حىت يتيقن بزواهلا. أو متأكد أن النجاسة وقعت على الرأس 
لكن ليس متذكرا على الرأس أو جانب الرأس أو خلف الرأس ال يعرف فإذاً يغسل الرأس  

 كله.
من البدن إذاً يغسل أو أنه متأكد أن النجاسة وقعت يف البدن لكن ال يعلم أبي جزء   

البدن كله. ونفس الكالم يف الثوب إذا كان متأكد أن النجاسة يف أسفل الثوب إذاً 
يغسل كل األسفل. إذا كانت أمام الثوب أو خلف الثوب يغسل مجيع اخللف أو مجيع 

األمام أو يف أحد الكمني إذاً يغسل كال الكمني. أو أنه يعلم أهنا يف الثوب لكن ال يعلم 
 ا إذاً يغسل الثوب كامال. مكاهن

كذلك البقعة: متأكد أن النجاسة يف أعلى البقعة أو آخر البقعة أو يف اجلهة اليمىن أو    
يف اجلهة اليسرى لكن ال يدري أي اليسرى ابلضبط يغسل حىت يتيقن زوال النجاسة 

فال ـ  ـ النجاسة أي زوال النجس ألنه متيقن ()حىت جيزم بزواله وجوابً  ()غسل :قال
أي ألننا متأكدون بوجود النجاسة فال يزول هذا النجس بيقني  يزول إال بيقني الطهارة

 إال بيقني الطهارة وال حيصل ذلك إال بغسل ما يتيقن معه زوال النجاسة .
فإن مل يعلم جهتها من الثوب غسله كله وإن علمها يف أحد كميه وال يعرفه  :قال  

أي أن املكان إذا   فضاء واسع حيث شاء بال حترويصلي يف ـ أي الكمني ـ  غسلهما
كانت فيه جناسة أو ضيق يتحرى أما إذا كان املكان واسع فال, ألنه أصبح من العسري 
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عليه. متأكد أن يف هذه الساحة اليت جبوار املسجد أو ما يشابه هذه املساحة أنه قد 
 و كذا.وقعت فيها جناسة فعند ذلك يصلي يف أي مكان أو كان يف صحراء أ

لشهوة  )غالم مل أيكل الطعام(وقيء  )ويطهر بول(الطريق الرابعة لتطهري النجاسة:   
إذاً بول الغالم وقيء الغالم أيضا ملحق به لكن غائط الغالم  أي غمره ابملاء بنضحه()

فال وهذا الغالم مل أيكل الطعام لشهوة أي ما وصل ملرحلة يشتهي الطعام وأيكله وإمنا 
لكن قد يكون أكل طعاما بطريقة الصدفة أو شيء عابر لكن ليس قوامه يشرب اللنب 

على الطعام وإمنا قوامه على اللنب: قال يطهر بنضحه, ما هو النضح قال غمره ابملاء أي 
أن يغمر ابملاء حبيث ال يسيل أي ال جيري املاء على املكان هذا أما إذا جرى املاء على 

من غري أن يسيل املاء فهذا هو املسح وهو النضح  هذا املكان فهذا غسل فمجرد الغمر
 وهذا يكفي أما إذا سال فمعناه غسل فهذا من ابب أوىل يكفي وزايدة.

املرس والعصر هذا يف الغسل أما املسح والنضح فال حيتاج  وال ُيتاج ملرس وعصر :قال  
هذا "إذا كان الطفل أيكل الطعام ف1"فإن أكل الطعام غسل ملرس وال عصر .قال 

" أي بول اخلنثى 4" واخلنثى  "3"وكبول األنثى  "2"كغائطه يغسل, يغسل قيؤه وبوله 
إذاً هذه األربع حاالت ما يصلح فيها النضح, ما هي؟ إذا كان هذا الغالم أيكل الطعام 

إذاً ابختصار نقول هذه الصور هي ختريج ملا ذكره املصنف فيما مضى ألنه فيما مضى 
معناه أن غائطه ال يطهر. وقال غالم معناه أنه لو كان بول والغائط  قال يطهر بوله وقيؤه

من أنثى ال يطهر قال ال أيكل الطعام معناه لو كان الغالم أيكل الطعام فبوله ال يطهر 
مبجرد النضح قال فإن أكل غسل مثل الغائط وكبول اخلنثى واألنثى. وملاذا نغسل بول 

 ن أنثى فما ميكن أن نتيقن الطهارة إال ابلغسل.اخلنثى؟ الحتمال أن يكون ذكر أو يكو 
بني  فيغسل كسائر النجاسات قال الشافعي مل يتبني يل فرق من السنة بينهما :قال  

الذكر واألنثى لكن هكذا جاءت السنة ينضح من بول الغالم ويغسل من بول اجلارية 
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أنه جلس  ليه وسلمصلى هللا عأحاديث كثرية وردت هبذا ووردت أحاديث فعلية عن النيب 
وذكر بعضهم أن الغالم أصله  :يف حجره صيب فبال فأتبعه املاء أي فنضحه ابملاء. قال

وقد أفاده ابن هذا الكالم ابملعىن من املاء والرتاب واجلارية أصلها من اللحم والدم 
عندما قال  هذا الكالم عند ابن ماجة عن الشافعي ماجه وهو غريب قاله يف املبدع

ضهم عن الشافعي أنه قال ـ هكذا عبارته عند ابن ماجة ـ قال ألن بول الغالم من وذكر بع
املاء والطني وبول اجلارية من اللحم والدم. فقوله عندما يقول أن الغالم أصله من املاء 

والرتاب هذه رواية ابملعىن ألنه ما قال أصله بل قال ألن بول الغالم من املاء والطني وبول 
لحم والدم فكيف هذا الكالم؟ آدم خلق من ماذا؟ من تراب. وحواء خلقت اجلارية من ال

من ماذا؟ من ضلع آدم. فمعناه يقول هي أصلها من اللحم والدم وهو أصله الرتاب واملاء 
وكل هذه احتماالت, وهللا أعلم. وهو عند ابن ماجة قال وهو غريب قاله يف املبدع وقوله 

 ة عن الشافعي.وذكر بعضهم هذا موجود يف ابن ماج
 لعاب من؟ الضمري يعود إىل الذكر واألنثى اللعاب طاهر.  ولعاهبما طاهر :قال  
 غري مطعوم)يف  و ( "1" ويعفى يف غري مائع)اآلن يذكر ما عفي عنه من النجاسات:   
ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة وعن يسري  ( "5" جنس "4" دم "3"عن يسري "2"

الدم ألن يسري القيح والصديد يقولون أصله الدم فحكمه  كل هذا يتبع  قيح وصديد
" قبل أو 7ال جنس وال إن كان من سبيل " "6" من حيوان طاهر() :حكم الدم. قال

اكتب العبارة التالية ألنه قال ال من سبيل , ما هو هذا السبيل؟ معناه إما قبل أو دبر  دبر
قبل قليل أو حيضا أو نفاسا أو فإذا كان الدم هذا من سبيل ال, إذاً كيف قال هو 

استحاضة؟ فهمت التعارض؟ فاكتب عندها: ال إن كان من سبيل إال احليض أو النفاس 
أو االستحاضة للمشقة. أي أن هذه مستثناه وإال فدم السبيل ال يعفى عنه, ملاذا؟ ألن 
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لبول دم السبيل يشبه البول فهل يعفى عن البول؟ ما يعفى عن البول. دم السبيل يشبه ا
والغائط وهذا ال يعفى عن يسريه. فكتبت عندها: ال إن كان من سبيل إال احليض أو 
النفاس أو االستحاضة وهذه املسألة فيها شيء من الغموض ولذلك ملا نقول ابملراجعة 

وراجعوا وكذا.. هلذا فمن املفرتض أن هذا الكالم مكرر أان كررته فاملفرتض أال يكون 
زاد يعترب أول كتاب تصور فيه املسائل وتوضح أما يف الروض املسائل الروض مثل الزاد. فال

ُتُصوَِّرت فال حنتاج أن نقف عند النجاسة املعفو عنها وأصورها ابلتفصيل وإال فمعىن ذلك 
عندما نقرأ غداً منتهى اإلرادات أو شرح املنتهى سنشرح ابلتفصيل وأنيت عند املاء الطهور 

ل!! وهلذا املفرتض يف الروض أال يزيد يف قراءته عن مدة والطاهر ونظل نصور ابلتفصي
قراءة الزاد بل أيخذ نفس الفرتة ألننا هناك كنا نقف ونصور أما هنا فال حنتاج ألن نقف 

ونصور لكن إذا مل يكن هناك مراجعة سنضطر إىل أن نقف نصور أو منشي ويبقى اللبس. 
البد أن تكون هذه ابلشروط التالية: إذاً ما هي النجاسة املعفو عنها؟ هي اليت أتيت 

النجاسة يف غري املائعات ويف غري املطعومات أما أي جناسة تقع يف املائع فال يعفى عنها 
وأي جناسة يف املطعوم فال يعفى عنها البد أن تكون يف غري املائعات واملطعومات. فإذا 

املطعومات ثوب أو مكان أخرجنا املائع واملطعوم ذهبنا إىل شيء آخر كاجلامدات من غري 
فالذي يعفى عنه يسري الدم واليسري حبسب العرف ويكون دم, يسري دم جنس فلما قال 

يسري أخرج بذلك الكثري وملا قال دم أخرج بقية النجاسات كالبول والغائط وهكذا وبقوله 
ي النجس أخرج الدم الطاهر وسيأيت بعد قليل أن هناك أربع أنواع من الدماء الطاهرة وه

دم السمك ودم ما ال نفس له سائلة ودم الشهيد عليه وما يبقى يف اللحم أو يبقى يف 
العروق فهذا دم طاهر. إذاً البد أن يسري من دم جنس والبد أن يكون هذا الدم النجس 

من حيوان طاهر فال يكون من حيوان جنس فلو كان دما من كلب أو خنزير أو سبع على 
ب أو كل حيوان أكرب من اهلرة وهو غري مأكول على املذهب املذهب أو محار على املذه
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إذاً البد أن يكون حيوان طاهر فال يكون حيواان جنسا. والشيء اآلخر أال يكون هذا 
الدم من سبيل فال يكون خرج من قبل أو دبر ويعفى عن دم النفاس أو احليض أو 

الدم الذي يعفى عنه  االستحاضة للمشقة. استثين احليض من قوله ال من سبيل أي أن
 البد أن يكون يسريا والبد أن يكون من غري سبيل إال إذا كان حيضا.

أمثلة: دم يسري خرج من األنف هل يعفى عنه أم ال؟ يسري خرج من القبل يف حيض؟    
يعفى عنه. يسري خرج من قبل يف استحاضة أو نفاس؟ يعفى عنه, يسري خرج من الدبر؟ 

من القبل وليس حبيض وال استحاضة وال نفاس؟ ال يعفى عنه. ال يعفى عنه, يسري خرج 
لذلك قال يعفى يف غري مائع وغري مطعوم عن يسري دم جنس ولو حيض أو نفاس أو 

استحاضة فهذه مستثناه فقط وعن يسري قيح وصديد ألن القيح والصديد يعترب جنس ألن 
و دبر واستثنينا إال إذا  أصله الدم من حيوان طاهر ال جنس وال إن كان من سبيل قبل أ

كان حائض أو .. حىت ال يصري تعارض ألنه كيف من قبل وحنن عندان حيض 
 واستحاضة  ونفاس فهذه مستثناه.

سؤال: ما رأيكم يف دم يسري من دجاجة هل يعفى عنه أم ال؟ يعفى عنه, فإذا وقع هذا   
مطلقا وإمنا نقول أين وقع,  اليسري يف التمر أو يف املاء؟ ال يعفى عنه. فال يقال يعفى عنه

 هل وقع يف مائع أو يف مطعومات.
ويضم متفرق  هذا هو حتديد اليسري واليسري ما ال يفحش يف كل أحد حبسبه :قال  

لو كانت النجاسة يسرية يعين نقاط مفرقة الثوب فكل نقطة  تعترب  يعين بثوب ال أكثر
كل نقطة هلا حكمها أو نقل العربة يسرية ولو مجعنا هذه النقاط تعترب كثرية فهل نقول  

ابجملموع؟ العربة ابجملموع فلو كان جمموع هذه النقاط يسري يصبح يسري أما إذا كان 
 جمموعها كثريا فإنه ال يصلح. 
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ودم السمك وما ال نفس له سائلة كالبق  يذكر املصنف اآلن الدماء الطاهرة قال:  
ودم  .عروقه ولو ظهرت محرته طاهرةوالقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى يف اللحم و 

" أي ما ال دم له سائلة فالنفس يعين الدم مثل   2" وما ال نفس له سائلة "1السمك "
كالبق والقمل فهذه ليس هلا دماء تسيل فمثل هذه لو خرج منها دم فدمها يعترب طاهر 

إذا " ومعىن عليه أي مل ينفصل عن جسده أما 3وال نقول جنسة, ودم الشهيد عليه "
" ولو 4انفصل  دم الشهيد عن جسده فال, فهو جنس  وما يبقى يف اللحم وعروقه "

إذاً هذه األربعة دماء طاهرة. وفرقوا بني الدم الطاهر وبني الدم املعفو  ظهرت محرته طاهرة
عنه حىت يف غري الدماء فهناك أشياء تكون يف أصلها طاهرة وهناك أشياء معفو عنها 

أهنا يف أصلها جنس لكن يعفى عنها أي ال تضر لكنها جنسة أما  ومعىن معفو عنها أي
أن نقول طاهرة فمعناه أهنا يف أصلها طاهرة وهذا يف الدماء ويف غري الدماء. فهذا الكالم  

" 1كان فيما يعفى عنه وأول ما بدأ به هو قوله ويعفى يف غري مائع ومطعوم, فضع رقم "
أيت متباعدة فإذا كتبت املعفو عنه من النجاسة فضع يف مربع خارج احلاشية ألن األرقام ست

مبحله بعد  )عن أثر استجمار(يعفى  )و(" هو قوله: 2" حتته ويصبح رقم "1رقم "
إذاً األول من املعفو عنه يسري الدم من حيوان طاهر..إخل وأثر  اإلنقاء واستيفاء العدد

ء "ب" واستيفاء العدد "ج" ما استجمار مبحله هذا املعفو عنه الثاين ومبحله " أ " وإنقا
هو أثر االستجمار؟ اآلن املستجمر ملا ميسح ابحلجر فهل يزيل كل النجاسة أم يزيل أكثر 

النجاسة؟ يزيل أكثر النجاسة  ويبقى أثر للنجاسة ال يزيله احلجر وإمنا يزيله املاء, فهذا 
جنس أم طاهر؟ هل هو  األثر الباقي الذي ال يزيله احلجر وإمنا حيتاج إىل املاء فهل هذا

جنس معفو عنه أم هو طاهر؟ ألنه إذا استجمر هبذا احلجر مث ذهب فتوضأ مث صلى 
لصحت الصالة, إذاً كيف صحت الصالة؟ صحت  الصالة ألن هذه النجاسة املوجودة 

اليسرية طاهرة أما أهنا جنسة ومعفو عنها؟ روايتان يف املذهب, رواية تقول طاهرة ورواية 
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ومعفو عنها واملذهب أهنا جنسة ومعفو عنها لذا ذكرها املصنف وهلذا قال تقول جنسة 
ويعفى عن أثر استجمار واكتب عندها يسري, مبحله " أ " كيف مبحله؟ أي الذي عند 
املخرج فهذا هو الذي يعفى عنه بعد اإلنقاء, أي بعدما نّظف وأزال كل النجاسة اليت 

العدد, كم العدد يف االستجمار؟ ثالثة. إذاً البد ميكن أن يزيلها احلجر, " ج " واستيفاء 
أن يكون مسح ثالث مسحات منقية, فعند ذلك يكون اليسري الباقي يف احملل أي حول 
فتحة القبل أو حول فتحة الدبر أما ما جتاوز ذلك فال يعفى عنه, واكتب عندها: وعنه: 

 الثوب أو البدن فال يعفى أنه طاهر. وملا قال مبحله أي يف مكانه, فإن تعدى اخلارج إىل
عنه. واكتب يف اهلامش وحاول أن تكتب يف اهلامش بطريقة مرتبة واضحة وأبرقام مرتبة 

ظاهرة فاجعل الكتاب يفتح النفس للقراءة وهذه األرقام هي اقرتاح وقد جتد بعض الناس 
طريقة ما يفهم هبذه الطريقة فكل واحد يسلك طريقته إن كانت له طريقة وإن مل يكن له 

 فليجرب هذه الطريقة.
هذا رقم  حلديث: "املؤمن ال ينجس" متفق عليه. )وال ينجس اآلدمي ابملوت(قال:   
كالبق   )له سائلة(أي دم  )وما ال نفس(" متفق عليه من حديث أيب هريرة. والثاين: 1" 

وهذا شرط أن يكون متولد من  ال ينجس ابملوت )متولد من طاهر(والعقرب وهو 
ما رأيكم يف ما ال نفس له سائلة متولد من جناسة؟ كأن أتينا عند احلمام فوجدان طاهر, ف

صراصري نشأت يف البالوعة يف النجاسة وهذه الصراصري لو قتلناها فال نفس هلا سائلة, 
ليس هلا دم يسيل؟ هذه الصراصري جنسة ألهنا متولدة من جناسة, إذاً الذي يتولد من 

برايً كان أو يتولد من حلم أو من جنب أو شيء طاهر. قال: طاهر كأن يتولد من خبز أو 
هذا واضح ودليله حديث الذاببة " إذا وقع  حبرايً فال ينجس املاء اليسري مبوهتما فيه

الذابب يف إانء أحدكم فليغمسه " فدل هذا على طهارة الذابب ألنه كيف يؤمر بغمسه 
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النيب بوضع النجاسة يف املاء,  وغمسه قد يؤدي إىل موته, فإذا كان جنس فكيف أيمر
 فهذا معناه أنه طاهر, إذاً املصنف اآلن يعدد الطاهرات. 

" وروثه 3وبول ما يؤكل حلمه"  ) وبول ما يؤكل حلمه ومنيه وروثه طاهر(قال:   
" طاهر هذا تعداد الطاهرات فبول ما يؤكل حلمه كبهيمة األنعام وروث ما 5"ومنيه "4"

أمر العرنيني  صلى هللا عليه وسلمألنه اهرة ومنيه طاهر، قال: يؤكل حلمه كذلك كلها ط
هذا هو وجه  أن يلحقوا إببل الصدقة فيشربوا من أبواهلا وألباهنا والنجس ال يباح شربه

املصنف اآلن يرد  ولو أبيح للضرورة ألمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصالةاالستدالل 
ملا أمر العرنيني أن يلحقوا إببل الصدقة هؤالء  على توهم اعرتاض فيقول أن هذا معناه أنه

أن  صلى هللا عليه وسلمالعرنيني اجتووا املدينة أي مرضوا من جو املدينة فأمرهم النيب 
يلحقوا إببل الصدقة خارج املدينة وأمرهم أن يشربوا من أبواهلا وألباهنا فصحوا وشفوا وملا 

؟ أبدا, بل قتلوا الراعي  ى هللا عليه وسلمصلشفوا ماذا فعلوا؟ هل ذهبوا ليشكروا النيب 
يف طلبهم وأحضرهم مث قتلهم ومسل أعينهم  صلى هللا عليه وسلموأخذوا اإلبل فسعى النيب 

ابملسامري احلارة وقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ورماهم يف احلرة ميوتون ألهنم قتلوا 
الم فاإلسالم ليس دين الراعي وأخذوا الذود وهذا يدل على عزة اإلسالم وقوة اإلس

ألنه قد يقول ولو أبيح للضرورة ألمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصالة ضعف. قال: 
قائل أن هذا البول جنس لكنه أبيح للضرورة فيقول أنه لو أبيح للضرورة ألمرهم بغسل أثره 

 إذا أرادوا الصالة. 
عائشة كنت أفرك املين لقول " والدليل قال  6هذا رقم "  )ومين اآلدمي طاهر(قال:   

ومعىن كنت مث يذهب فيصلي به متفق عليه   صلى هللا عليه وسلممن ثوب رسول هللا 
أفرك معناه أهنا ما تغسله وإمنا ييبس فتفرك اليابس منه فمعناه أنه مل يغسل إذاً يصلي ويف 

أن قبل  فعلى هذا يستحب فرك ايبسه وغسل رطبهبقااي املين  صلى هللا عليه وسلمثوبه 
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 وهو مسلك الذكر طاهر" 7هذا رقم " )ورطوبة فرج املرأة(ييبس يغسل. والسابع قال: 
يقصد ابلرطوبة أي السائل الذي خيرج من فرج املرأة وهو مسلك الذكر أي ليس خمرج 
البول ولكن املكان الذي خيرج منه الولد أو مكان اجلماع فالرطوبة اليت خترج من هناك 

" والريق  8كالعرق "أما من حيث النجاسة فهي طاهرة قال: طاهرة لكن تنقض الوضوء 
فهي مثل العرق والريق واملخاط يف احلكم فالعرق طاهر والريق "   10"  واملخاط" 9"

طاهر واملخاط طاهر هذه الثالثة من حيث الطهارة هي طاهرة أما من حيث االستقذار 
افه النفوس وال يؤكل لكن لو فهي مستقذرة فنفرق بني املستقذر والطاهر فاملستقذر تع

أصاب ثوب إنسان وصلى فيه ومل يغسله فهنا يظهر الفرق فلم ينتبه أو أنه انتبه وصلى  أو 
جاءه الريق أو املخاط وهو يف الصالة وأصاب ثوبه فال يضره خبالف البول وغريه ولذلك 

: 
خالف من قال إشارة إىل خالف,  " قال والبلغم ولو أزرق11" والبلغم ولو أزرققال:   

أن البلغم لو انعقد وازرق فحكمه حكم القيء فيكون جنسا, بعضهم يقول لو ازرق لصار 
" 12" وما سال من الفم وقت النومجنسا لكن املصنف يقول حىت لو ازرق فال قال 

 " غري مكروه غري دجاجة خمالة 13" )وسؤر اهلرة وما دوهنا يف اخللقة طاهر(قال: 
اآلنية أبنه كل حيوان مأكول فهو طاهر وكل حيوان غري مأكول وهذا مر معنا يف ابب 

فالطاهر منه ما كان يف حجم اهلرة فما دون ألن هذا هو الذي جاء فيه حديث أيب قتادة 
ومعىن غري خمالة أي غري حمفوظة, مرتوكة أتكل من النجاسات وغريها فهذه  رضي هللا عنه

شرب من النجاسة. وما هو السؤر؟ قال: يكره سؤرها ألهنا قد تقع على النجاسات أي ت
مهموز أي فيه اهلمزة على الواو  والسؤر بضم السني مهموز بقية طعام احليوان وشرابه

وإن أكل معروف واهلر القط وليس سور غري مهموز وهو بقية طعام احليوان وشرابه قال: 
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ئع مل يؤثر أو طفل وحنومها جناسة مث شرب ولو قبل أن يغيب من ماأي اهلر قال:  هو
أي مشقة التحرز إذا أكل الطفل أو اهلر جناسة مث شرب ف يضر ولو مل لعموم البلوى 

ال عن جناسة بيدها أو يغب عن أنظاران فشرب من مائع مل يؤثر لعموم البلوى. قال: 
يعين لو أنه شرب من مكان جنس ومل نغب عنه لنقول أنه غسل أو شيء, بعد رجلها 

ول ال يضر للمشقة وألنه أيضا خيتلف فألنه ملا يشرب من الفم قد قليل شرب من املاء فنق
يعقب الشرب ريق فيزيل عني النجاسة فال تبقى, وإن كان أيضا إزالة عني النجاسة ابلريق 
حمل إشكال ألن املطلوب غسلها  لكن لعموم البلوى نقول زالت النجاسة يف هذه احلالة 

ا يؤثر كأن رأينا اهلرة وقعت يدها يف النجاسة لكن ال عن جناسة بيدها أو رجلها فإن هذ
أو وقعت يد الطفل يف النجاسة وهو أمامنا فلم يغب عنا, ألنه لو غاب عنا ميكن نقول 

 أنه نظف نفسه أو غسل نفسه فإذا كان أمامنا فوضع يده يف املاء فيضر أي يؤثر.
ما هو الذي  يؤثرولو وقع ما ينضم دبره يف مائع مث خرج حيا مل صورة أخرى: قال:   

ينضم دبره؟ أي احليواانت اليت ينضم دبرها فلو وقعت هذه احليواانت يف املاء مثل الضفدع 
أو الضب أو كذا أو الفأر فهذا ما يؤثر, ملاذا؟ ألن مكان النجاسة فيه مغلق فما وصل 

 سا.ولو خرج ميتا؟ سيؤثر ألنه أصبح ميتا جنمث خرج حيا مل يؤثر املاء إىل الداخل. قال: 
اليت  )الطري(سباع  )وسباع البهائم و(يذكر املصنف اآلن احليواانت النجسة، قال:   

" ما هي سباع البهائم؟ مثل الكلب واألسد 1وسباع البهائم " هي أكرب من اهلر خلقة
" مثل النسر والعقاب 2والذئب والثعلب فكل هذه جنسة اليت هلا أنياب, وسباع الطري "

أة الطيور اليت هلا خمالب تصيد هبا. إذاً سباع البهائم وسباع الطري قال والصقر والبوم واحلد
املصنف: اليت هي أكرب من اهلر خلقة, هذا الكالم هل يعود إىل سباع البهائم أم سباع 

الطري أم إىل االثنني؟ يعود إىل سباع البهائم وليس إىل سباع الطري فال نقول يف الطري أنه 
هلرة, سباع البهائم أكرب من اهلرة أما الطيور فذوات املخالب. البد أن يكون أكرب من ا
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فعند قوله اليت هي أكب من اهلرة اكتب سباع البهائم ال الطري, وهلذا لو جعل املصنف 
هذا التعليق بعد سباع البهائم لكان أوىل, فلو قال وسباه البهائم اليت هي دون اهلر خلقة 

 . وسباع الطري مث يقول جنسة لكان أوىل
 )جنسة(أي من احلمار األهلي ال الوحشي  )واحلمار األهلي والبغل منه(قال:   

" والبغل منه  أي من احلمار األهلي, احلمار األهلي جنس أما احلمار 3واحلمار األهلي "
الوحشي فطاهر وليس بنجس واكتب عند احلمار األهلي: وعنه أهنا طاهرة, وعندان يف 

ية مثل الشافعية أبن كل احليواانت طاهرة ماعدا الكلب املذهب أكثر من رواية, روا
واخلنزير, ورواية أخرى أن السباع جنسة لكن احلمار األهلي والبغل هي طاهرة ألن هذه 

تعيش مع الناس ويركبها الناس ويعم هبا البلوى, والرواية الثانية هذه أن احلمار األهلي 
فق وقال املرداوي وهو الصحيح واألقوى والبغل هو طاهر فقط هذه هي اليت اختارها املو 

دليال أي وردت نصوص كثرية ابستعمال احلمار ووجود احلمار وركوب احلمار وهذا ال 
يؤمن معه التلبس بعرق احلمار وكذا ومع ذلك ملل يؤمر أحد ابلغسل من احلمار وهناك 

مار إذا مات رواية أخرى أن مجيع السباع هي طاهرة يف حياهتا وليس معناه إذا ماتت فاحل
وكذا مجيع أجزائها فهو جنس ابالتفاق والسباع إذا ماتت فهي جنسة ابالتفاق. قال: 

أي كل ما سبق, كل شيء نقول أنه جنس إذاً أجزاؤه جنسة وفضالته جنسة وفضالهتا 
ملا سئل عن املاء وما ينوبه من السباع والدواب فقال  صلى هللا عليه وسلمألنه قال: 

واحلديث عن أيب داود والرتمذي وصححه قال  لتني مل ينجسه شيءإذا كان املاء ق
 :وقال يف احلمر يوم خيربأي مل يبلغ القلتني قال: فمفهومه أنه ينجس إذا مل يبلغهما 

 النجس. :والرجس ،متفق عليه "إهنا رجس"
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 ابب احليض
 

عريف إذاً التعريف األول بدأ بت أصله لغة السيالن من قوهلم حاض الوادي إذا سال
احليض يف اللغة وقال هو السيالن فإذا قيل حاض الوادي يعين سال الوادي وشرعا افتحوا 

وهو شرعا دم طبيعة وجبلة خيرج  معكوفة بعد قوله شرعا، تعريف احليض شرعا، قال:
دم طبيعة وجبلة من قعر الرحم يف أوقات معلومة خلقه هللا حلكمة غذاء الولد وتربيته. 

من داخل الرحم ويف أوقات معلومة وسيأيت بيان ذلك قال خلقه هللا  يعين دم خلقة خيرج
حلكمة فال شك أن كل ما خلقه هللا حلكمة لكن هو يقول حلكمة غذاء الولد وتربيته 

مبعىن أن هذا الدم يف فرتة احلمل أن اجلنني هذا يتغذى على هذا األمر طبعا هذا حبسب 
 ما فهموه من طب زمنهم.

اآلن بدأ يف أحكام احليض هذه األحكام نريد  ل تسع سنني()ال حيض قب قال:  
ترقيمها مسائل أساسيات يف احليض املسألة األوىل أنه ال حيض قبل تسع سنني ابلنسبة 

" إذاً أول سن ميكن أن حتيض فيه املرأة تسع سنوات فما بعد فإذاً إذا 1للمرأة هذا رقم "
ع إذاً هذا الدم ال ميكن أن يكون حيضا وإذا رأت املرأة الدم دون التسع قبل أن تبلغ التس

رأته بعد التسع أو يف التسع فهو حيض أو ميكن أن يكون حيضا؟ اجلواب أنه ميكن أن 
يكون حيضا فليس ابلضروري أن يكون حيضا فقد يكون حيض وقد يكون شيء آخر 

أي دون التسع  فإن رأت دما لدون ذلكقد يكون فساد أو نفاس أو أي شيء آخر 
الدليل على هذا ملاذا تسع سنوات هي أول سن  يس حبيض ألنه مل يثبت يف الوجودفل

احليض؟ يقول املصنف ألنه مل يثبت يف الوجود ذلك أن امرأة حاضت قبل التسع إذاً هذه 
إذا كان  إن صلح فحيضأي بعد التسع  وبعدهااملسألة مبنية على استقراء الواقع فقط 

قال يض توفرت فيه شروط احليض فهو حيض. الدم الذي نزل يصلح أن يكون ح
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واحلديث يف البيهقي وفيه ضعف وعن  الشافعي رأيت جدة هلا إحدى وعشرون سنة
عائشة أيضا رضي هللا عنها أهنا قالت: "إذا بلغت اجلارية تسع سنني فهي امرأة" واحلديث 

بعضا ويؤيد أخرجه الرتمذي معلقا. إذاً الوجود ابإلضافة إىل هذه اآلاثر يعضض بعضها 
أن املرأة إذا بلغت تسع سنني هذا الذي ميكن أن يكون حيض وقول الشافعي رأيت جدة 

هلا إحدى وعشرين سنة معناه أنه يدل على تسع سنني ألنه تصور أهنا محلت يف تسع 
سنني فوضعت مثال بعد تسعة أشهر فوضعت يف العاشرة فبعد تسع سنوات صار عمر 

وات محلت البنت وتسعة أشهر يف بطنها يعين أكملت األم تسعة عشر فبعد تسع سن
سنة هذا دليل على أن التسع سنوات  21العشرين مث أجنبت البنت فصارت اجلدة عمرها 

 ميكن أن تكون املرأة فيه حتيض وصاحلة للحمل هذه املسألة األوىل. 
أة مخسني لقول عائشة: "إذا بلغت املر  )بعد مخسني سنة(حيض  )وال(املسألة الثانية:   

قد يكون ذكره أمحد يف غري املسند فلم جنده  سنة خرجت من حد احليض" ذكره أمحد
يف املسند املوجود إما أن يكون هناك سقط يف املسند أو ذكره أمحد يف غري املسند فقد 

 .وال فرق بني نساء العرب وغريهن يكون يف املسائل يف بعض مسائله قال:
" فإذا وجد احلمل ووجد معه دم معناه أن 3" ع محل()محيض  )وال( احلكم الثالث:  

قال أمحد إمنا تعرف هذا الدم ليس دم حيض ال ميكن أن جيتمع دم احليض مع احلمل 
، ما الذي ترتب فهو دم فساد يعين يف احلملفإن رأت دماً  النساء احلمل ابنقطاع الدم

هذا  رتك له العبادةال ت على ذلك هل ترتك الصالة؟ ال ألنه دم فساد قال املصنف:
ويستحب أن  هذا احلكم الثاين "ب"، وال مينع زوجها من وطئها احلكم األول "أ"،

هذا احلكم الثالث "ج" هذه األحكام الثالثة مرتتبة على دم رأته  تغتسل عند انقطاعه
املرأة احلامل قلنا هو دم فساد إذاً ال ترتك الصالة والصيام وال مينع زوجها من وطئها 
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إال أن تراه قبل والدهتا حب أن تغتسل بعد انقطاع دم الفساد هذا استحبااب. قال: ويست
إذاً الدم الذي تراه احلامل ال خيرج عن أمرين إما أن  بيومني أو ثالثة مع أمارة فنفاس

يكون دم فساد وإما أن يكون دم نفاس، كيف يكون دم نفاس؟ دم النفاس تراه احلامل أم 
دة أي بعد وضع احلمل؟ ميكن أن تراه قبل وضع احلمل بيوم أو يومني تراه املرأة بعد الوال

أو ثالثة فإذا كان هذا الدم معه أمارة تدل على نفاس مثل األمل أيتيها أمل نفاس أمل والدة 
أمل خماض فإذاً هذا الدم دم نفاس لكن إذا نزل قبل ثالثة أايم وليس هناك أمل إذاً هو دم 

أي مدة النفاس يعين األربعني اليوم إذاً سنحسب األربعني  هوال تنقص مدت فساد. قال:
 يوم من أول ما رأت الدم مع األمارة )العالمة( فإذا رأته قبل يومني أو ثالثة حيسب ذلك.

 : رضي هللا عنهلقول علي  )يوم وليلة(أي أقل احليض  )وأقله(احلكم الرابع: قال:   
ة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أهنا قول علي الذي سيأيت بعد قليل وهو أن امرأ

حاضت يف شهر ثالثة حياض سيأيت هذا فقال علي لشريح قل فيها فقال إن جاءت 
ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهد يف ذلك وإال فهي كاذبة سنأيت عليه 

و أن امرأة ونشرحه ونبينه إن شاء هللا. قال: وأقله يوم وليلة ملاذا؟ قال: لقول علي وه
شريح  رضي هللا عنهحاضت يف شهر ثالثة حيض وهذا شيء اندر فلما حكم علي 

القاضي يف هذه املسألة قال ميكن أن حيصل هذا لكن حنتاج إىل بينة من أهلها يشهدون 
هبذا معناه أنه ممكن لكن لكونه اندر طلب البينة لكن لو أهنا حاضت ثالث حيضات يف 

نة فهذا شيء معتاد أو يف شهرين ال حتتاج لبينة لكن يف شهر ثالثة أشهر ال حتتاج لبي
واحد حتتاج لبينة ألنه اندر. إذا حاضت ثالث حيض يف شهر واحد كيف نتصور؟ معناه 

حاضت أقل احليض وهو يوم وليلة مث طهرت ثالثة عشر يوما صارت أربعة عشر مث 
  29ها حيضتني في 28حاضت يوم هذا مخسة عشر مث طهرت ثالثة عشر يوما صارت 

كان حيض إذاً انتهت من ثالثة حيضات والثالثني بدأت يف الطهر إذاً صح كالمها أهنا 
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حاضت ثالثة حيضات فال ميكن أن حتيض ثالثة حيضات يف شهر واحد إال إذا 
حاضت أقل احليض وهو يوم وليلة لكن لو حاضت يومني معناه ستخرج عن الشهر إذاً 

ديث علي رضي هللا عنه دليل ملسألتني دليل ملسألة أقل أقله يوم وليلة وطبعا هذا ح
 احليض ودليل أيضا ملسألة أقل الطهر وهو ثالثة عشر يوما.    

بلياليها لقول عطاء  )مخسة عشر يوماً(أي أكثر احليض )وأكثره(  احلكم اخلامس: 
"ما زاد على  رضي هللا عنهوهناك أيضا قول لعلي رأيت من حتيض مخسة عشر يوماً 

مخسة عشر استحاضة" وأقل احليض يوما وليلة لكن مل جنده قال احلافظ ابن حجر مل 
 أجده.

ليال )أو سبع( ليال أبايمها  )ست(أي غالب احليض  )وغالبه( احلكم السادس:  
يعين غالب حيض النساء أكثر النساء حيضن ست أو سبع بعضهن ست  أبايمها

 وبعضهن سبع.
احتج به أمحد مبا روي  بني احليضتني ثالثة عشر يوماً()وأقل الطهر احلكم السابع:   

عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أهنا حاضت يف شهر ثالث 
فقال شريح: إن  يعين اقض فيها أو أحكم حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. 

ه وأمانته ممن يرجى دين  أي من قرابتها املقربنيمن بطانة أهلها  أي شهادة جاءت ببينة 
 .فشهدت بذلك وإال فهي كاذبة، فقال علي: قالون. أي جيد ابلرومية

أي أكثر الطهر بني احليضتني ألنه قد وجد من ال  )وال حد ألكثره(احلكم الثامن:   
يعين لو حاضت مخس فنحن قلنا أقل الطهر ثالثة حتيض أصال لكن غالبه بقية الشهر 

شهر يعين لو حاضت يف الشهر ثالثني يوم حاضت عشر وأكثره ال حد له وغالبه بقية ال
مخسة أايم ففي الغالب طهرها يكون مخسة وعشرين يوم الباقي هذا إذا كان شهرها 
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يوم قال ولكن غالبه بقية  23يوم أو سبع معناه  24ثالثني يوم وهكذا ست معناه 
أساسيات  الشهر فعند غالبه نضع هذا احلكم التاسع. هذه التسعة أحكام اليت مرت هذه

البد أن تكون اثبتة واضحة معروفة ال تتزحزح أبدا، أقل احليض، أكثر احليض، أقل الطهر 
الذي بني احليضتني، أكثر الطهر الذي بني احليضتني، احليض يف زمن احلمل، أول سن 

 حتيض فيه، وآخر سن حتيض فيه، وهو التسع إىل اخلمسني.  
خالص ممكن املرأة يف زمن احليض مثال  يعين نقاءوالطهر زمن حيض خلوص النقاء  

حيضها ست أو سبع لكن ميكن يف هذه األايم يتخللها طهر يعين مبعىن أنه يقف الدم 
فيمكن يقف نصف هنار ويعود وممكن يقف يوم كامل ويعود ممكن أكثر وميكن ما ينقطع 

ل يعين كلما وضعت قطنة على احملل خرجت مبتلة ابلدم إذاً مىت يكون انقطع؟ قا
إذاً الطهر يف زمن احليض وارد ففي هذه أبن ال تتغري معه قطنة احتشت هبا  املصنف:

احلالة هذا الطهر الذي يتخلل احليض ما حكمه؟ هل هو حيض أو ال يعين تغتسل 
وتصلي فنعتربه طهر أم نقول أنه مادام يف زمن احليض فيبقى حيض وال تغتسل وال تصلي 

يلها يف موضع آخر يف آخر الباب لكن ابختصار واملسألة فيها خالف وسيأيت تفص
يعين وال يكره وطؤها زمنه املذهب أن الطهر يف زمن احليض طهر معناه تغتسل وتصلي 

)الصوم ال والنفساء  )وتقضي احلائض(إن اغتسلت زمن الطهر الذي يتخلل احليض 
لكن منع تقضي الصوم لكن ال تقضي الصالة ألن الصوم واجب عليها  إمجاعاً  الصالة(

من أداء الصوم وجود الدم أما الصالة فال جيب أصال من أصل الوجوب غري واجب 
أي من احلائض  )منها(أي الصوم والصالة )وال يصحان(  فلذلك ال تقضيه ابإلمجاع،

عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث يف املسجد ال املرور به إن أمنت )بل ُيرمان( 
" يعين 2" ال الصالة "1املصنف وتقضي احلائض الصوم "نعيد من جديد قال تلويثه. 

من األحكام املتعلقة ابحلائض أهنا ستقضي الصوم هذا احلكم األول والثاين الصالة ال 
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"واللبث يف 4وقراءة القرآن " "3تقضيها وال جيب عليها وحيرمان منها قال كالطواف"
سجد بشرط إن أمنت التلويث إذاً " قال ال املرور به يعين ال حيرم املرور ابمل5املسجد "

 املرور به هذا حكم سادس. 
يعين إال ملريض هبذا املرض  بشرطهإال ملن به شبق  )وُيرم وطؤها يف الفرج( السابع:  

وهو الشبق وهو مرض يصيب اإلنسان شدة شهوة قال بشرطه وهو أن يكون اإلنسان 
جيامع يصيبه تشقق يف األنثيني  عنده هذا املرض حيصل معه شدة شهوة وحبيث إنه إذا مل

وكذا يعين يكون عنده مرض حيتاج إىل اجلماع فيه وشروطه أن يكون هذا الشبق ال يندفع 
إال ابلوطء لكن لو كان يندفع بشيء آخر ما فيه إشكال والشرط الثاين أن خياف من 

أخرى مباحة  تشقق األنثيني يعين هذا املرض يضر األنثيني والشرط الثالث أنه ال جيد امرأة
لكن لو كان متزوج بغريها فال حيل له أن يطأ هذه احلائض يعين هذا حكم ضرورة، احلكم 
الرابع أن يكون هو غري قادر على الزواج بغريها أما لو كان قادر على الزواج بغريها فيتزوج 

غريها بدل أن يطأ املرأة احلائض. إذاً وطء احلائض يستثىن منه حالة الضرورة وهي أن 
يكون هذا الزوج مريض به شبق تتشقق معه أنثياه وليس له وسيلة لدفع هذا املرض بغري 

 الوطء وليست هناك زوجة أخرى وال يستطيع على زوجة أخرى.
هذا دليل للمسألة األصل أنه حيرم قال هللا تعاىل: ﴿ فاعتزلوا النساء يف احمليض ﴾  

وطء املرأة احلائض لكن يقول لو فعل اآلن هو يقول ال جيوز  )فإن فعل(وطؤها يف الفرج 
أما بعد انقطاعه أبن أوجل قبل انقطاعه  ووطء املرأة احلائض أبن أوجل قبل انقطاع الدم 

ألنه ملا قال قبل انقطاعه أخرج ما بعد االنقطاع فأما بعد انقطاع الدم فيحرم وال كفارة 
من  ينزل هذا هو. قال:ويقصد هنا قبل االغتسال فالكفارة جتب إذا حصل اجلماع والدم 

 حشفتهأي ابن عشر من الذكور ومن اإلانث بنت تسع سنوات فإذا أوجل  جيامع مثله
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أو مكرهاً أو انسياً أو جاهال أي أوجل وعضوه عليه حائل  ولو حبائلوهي رأس الذكر 
يعين هو خمري هذا اجملامع خمري أن خيرج نصف  على التخيري )فعليه دينار أو نصفه(

حلديث ابن عباس: "يتصدق بدينار أو )كفارة(  و خيرج دينار كامل كفارةالدينار أ
نصفه" رواه أمحد والرتمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة، واملراد ابلدينار 

كان أو وهو يساوي اليوم أربع جرامات ذهب وربع تقريبا مثقال من الذهب مضروابً 
"، قبل انقطاع 1الكفارة ما هي؟ أوجل هذا " نقول شروطغريه أو قيمته من الفضة فقط. 

" أربعة شروط أما قوله ولو حبائل 4"، أوجل احلشفة "3الدم هذا الثاين، وكان جيامع مثله "
هذا الدينار أو  وجيزئ الواحد وتسقط بعجزه أو مكرها أو انسيا أو جاهال يعين مطلقا.

مثل ختيري املسافر بني أن يتم  نصف الدينار جيزئ لواحد وهذا التخيري ليس بغريب يقولون
الصالة أو يقصر الصالة قال وجيزئ لواحد يعين أن تعطى هذه الكفارة لواحد وتسقط 

يف وامرأة مطاوعة كرجل  بعجزه لو كان ما عنده الدينار أو نصف الدينار تسقط عنه 
الكفارة  التحرمي والكفارة معناه أن املرأة لو كانت حائض وطاوعت إذاً حيرم عليها وعليها

 أيضا.
أي دون الفرج من  )مبا دونه(أي من احلائض  )يستمتع منها(جيوز أن  )و( قال:  

اسم املكان يكون  القبلة واللمس والوطء دون الفرج ألن احمليض اسم ملكان احليض
قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن، ويحسن سرت من حاض حييض يصري حميض 

إذا وإذا أراد وطأها فادَّعت حيضاً ممكناً قبل   الفرج أي غري فرجها عند مباشرة غريه
 أراد أن يطأها قالت أان حائض يقبل منها وهذا ال يُعلم إال من جهتها. 

)ومل تغتسل مل يبح غري الصيام أي دم احليض أو النفاس )وإذا انقطع الدم( قال:   
ا جاءت مل اجلازمة والباقي ال يباح وأصل يبح يباح فيها ألف فلم ("2"والطالق  "1"

هذه سكنت احلاء صارت التقى ساكنان الساكن األول األلف والساكن الثاين هو فال 
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ميكن التقاء الساكنني وال جيوز التقاء الساكنني إال على حده يعين هناك حالة جتوز فيها 
فإن عدمت فعند ذلك حنذف األلف فيقال مل يبح ومل خيف "خياف" ومل يصم "يصوم" 

قبل أن تغتسل انقطع الدم الحظوا اآلن احملرم على املرأة مت وحل وطؤها املاء تيم
احلائض يعود إىل احلل تدرجييا فانقطاع الدم يبيح أشياء والغسل بعد ذلك يبيح ما تبقى 
يشبه التحلل األول والتحلل الثاين يشبه فقط. إذاً إذا انقطع الدم الصيام والطالق ممكن 

ل وميكن أن تطلق وال يعترب طالق حائض وليس ببدعي فيمكن أن تصوم قبل أن تغتس
فإن عدمت املاء إذا طلقها قبل أن تغتسل مادام انقطع الدم لكن األشياء األخرى ال 

إذاً البد أن تغتسل وليس هناك ماء فتلجأ إىل ما ينوب عن املاء تيممت وحل وطؤها 
مها اغتسلي اي امرأة قالت هب أهنا انقطع دوتغسل املسلمة املمتنعة قهراً وهو التيمم. 

 قهراً  أي من الغسل وتغسل املسلمة املمتنعةال اغتسل وزوجها يريدها فُتغسل إذاً 
نغسلها غصب عنها فهل هذا الغسل حصلت منها نية؟ ال وسبق أننا قلنا أن النية شرط 

فهل جلميع األحداث معناه أن اغتساهلا عن اجلنابة ال يصح إال بنية منها وهي مل تنو هنا 
هذا الغسل يبيحها لزوجها وإذا قلنا يبيحها لزوجها هل يبيح هلا هذا الغسل أن تصلي 

هبذا االغتسال واإلشكال أهنا اغتسلت قهرا ومل تنو االغتسال فسنقول هذا الغسل هو يف 
منزلة بني منزلتني يبيح شيء وال يبيح شيء آخر وهلذا سيبيح وطئها حلق الزوج لكن ال 

وتغسل املسلمة املمتنعة قهراً وال نية هنا   لعدم النية. قال املصنف: يبيح هلا الصالة
كذلك لو كان متزوج مثال من امرأة نصرانية بعد انقطاع الدم تغتسل   كالكافرة للعذر

فهل هذه النصرانية أو اليهودية تنوي وإذا نوت هل تصح منها النية؟ ال تصح فمن شروط 
شرط لصحة النية إذاً لن تصح منها النية فكيف تباح النية اإلسالم والعقل والتمييز هذا 

لزوجها نقول للعذر تباح وطبعا النصرانية لن تصلي هبذا االغتسال ألهنا ال تصلي إذاً وال 
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نية هنا كالكافرة للعذر إذاً عندان نوعان من النساء يغتسلن بال نية وحيل وطئهن هبذا 
 نعة والكافرة ليس بشرط أهنا ممتنعة.االغتسال الذي ال نية فيه: مها املسلمة املمت

 وينوي عن جمنونة غسلت كميتأي هبذا الغسل لعدم النية وال تصلي به قال املصنف: 
 اجملنونة أيضا لن تنوي ولكن هو ينوي عنها.

 
يعين الذي ابتدأها احليض أول مرة ينزل عليها احليض اكتبوا عنوان  )واملبتدأة(قال:   

  " هذا احلال األول املبتدأة يقول يعين اليت نزل عليها الدم أول مرة1جانيب أحوال املبتدأة "
يعين معناه أنه ابتدأها احليض وهي بنت تسع فما  أي يف زمن ميكن أن يكون حيضاً 

فوق وليس وهي بنت مثان أو كذا أو ابتدأها احليض وهي بني التسع واخلمسني وليس بعد 
أخرى أي نزل يف سن احليض فلو واحدة ما  اخلمسني على املذهب أو الستني على رواية

فال نتصور أن هذا حيض فاملقصود اآلن إذا نزل  65نزل عليها دم أبدا إال يف الستني أو 
الدم أول مرة يف زمن ميكن أن يكون حيضا وهو الذي يكون بني التسع واخلمسني وهناك 

وهي اليت يضا شيء اثين أال تكون حامل فلو نزل منها الدم وهي حامل فلن يكون ح
أي تدع  )جتلس(هذا تعريف املبتدأة، ماذا تفعل؟ قال:  رأت الدم ومل تكن حاضت

كل ولو أمحر أو صفرة أو كدرة أي برؤية الدم   الصالة والصيام وحنومها مبجرد رؤيته
)مث أي أقل احليض يوم وليلة  )أقله( هذا لو رأته جتلس مبجرد أن تراه، جتلس كم؟ قال:

يعين لو ما انقطع الدم بعد اليوم والليلة يعين نتصور  خر حيضها حكماً ألنه آ تغتسل(
اآلن هذه املرأة اليت ابتدأها الدم لو نزل عليها الدم ستة أايم ماذا تفعل؟ يقول مبجرد أن 

ساعة مث تغتسل بعد ذلك  24ترى الدم جتلس وترتك الصالة والصوم ملدة يوم وليلة 
طاهر ستفعل هذا ملدة مخس أايم بعد االغتسال وتصلي وتصوم وهكذا تعترب نفسها 

انقطع بعد اليوم السادس يف هنايته تغتسل مرة اثنية وتكمل الصالة والصوم ملاذا هذا 
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الفعل؟ أما اليوم والليلة األوىل فليس هناك إشكال أهنا جتلس ألنه حيض يقني وأما 
ملاذا؟ احتياطا ألنه   ي()وتصلاخلمسة الثانية اليت تلي األول فهذه املصنف يقول تغتسل 

هذه اخلمس الثانية اليت تلي األول مشكوك فيها هل هي حيض أم ليست حيض 
وسيظهر أهنا حيض أو ليست حيض بعد ذلك يف الشهور اليت تليها فلذلك يف هذه 

اخلمسة أايم تغتسل مث تصلي وتصوم. انتهت الستة أايم تغتسل مرة أخرى احتياطا ألنه 
الشهر الثاين أو الثالث أو الرابع سيثبت أن هذه الستة أايم كلها  احتمال أن يثبت بعد

حيض هذا احتمال فلذلك تغتسل اآلن مث تصلي. صار عندان اآلن ثالثة حاالت: اليوم 
والليلة هذا حيض يقني، ما بعد الست طهر يقني، فرتة اخلمسة أايم مشكوك هل هي 

ا يف املستقبل لذلك تغتسل حيض احتمال تكون حيض واحتمال تكون طهر سيظهر هذ
بعد اليوم والليلة وتغتسل بعد الست احتياطا مث إذا ظهر بعد ذلك أن هذه اخلمس األايم 

الوسط إذا ظهر أهنا حيض ماذا تفعل يف الشهر هذا الذي صامت فيه وصلت فيه؟  
تقضي الصوم فقط ألهنا صامت يف أايم حيض لكن ال تقضي الصالة ولو ظهر أن هذه 

 اخلمس طهر فال تقضي الصوم إذا كانت صامت رمضان يف هذه اخلمسة أايم. األايم 
 

أي يف زمن ميكن أن يكون حيضاً وهي اليت   "1" )واملبتدأة(قال:  أحوال املبتدأة،  
أي تدع الصالة والصيام وحنومها مبجرد رؤيته ولو  )جتلس(رأت الدم ومل تكن حاضت 

ألنه آخر حيضها  )مث تغتسل(حليض يوم وليلة أي أقل ا )أقله(أمحر أو صفرة أو كدرة 
إذاً املبتدأة اليت رأت الدم ينزل ألول مرة يف زمن ميكن  وتصوم وال توطأ )وتصلي(حكماً 

أن يكون حيضا وهي اليت مل تكن قد حاضت فيجلس أقله أي يوم وليلة ألن هذا حيض 
ة األوىل ستجلس ألن هذا يقينا ومثلنا قلنا لو كان حيضها ستة أايم فاليوم األول والليل
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اخلمسة اليت بعدها هذه مشكوك فيها حيض أم ليست حبيض فلذلك  حيض يقينا
ستغتسل بعد األول وجتلس كذلك, جلوسها يف اليوم األول ألن احليض كان يقينيا, مث 
تغتسل وتصلي وتصوم مع العلم أبن الدم مازال ينزل وحيتمل أن يكون هذا دم حيض, 

أايم اغتسلت ودخلت يف الطهر اليقيين وهذه اخلمسة أايم املشكوك فإذا انتهت الستة 
فيها سيظهر فيما بعد أو قد ال يظهر أنه قد يكون هلا أحكام بعد ذلك, إذا ظهرت يف 

هذه األايم اخلمس اليت صلت فيها وصامت أهنا حيض فماذا تفعل؟ تقضي الصيام وإذا 
األايم اليت صلت فيها فال حرج فتعترب  ظهر أهنا طهر فال تقضي الصيام أما الصالة فهذه

 أهنا صلت وهي حائض ال تؤاخذ على هذا ألهنا مل تتيقن حيضها فلذلك صلت احتياطا.
فإذا جاء الشهر الثاين أيضا ستة أايم فتغتسل بعد األول ألن هذا طهر بيقني مث متكث   

اليقيين وتكمل  اخلمسة أايم تصلي وتصوم مث تغتسل بعد اليوم السادس وتدخل يف الطهر
الصالة والصوم. فإذا جاء الشهر الثالث تفعل نفس الشيء فتجلس يف اليوم األول ألنه 

حيض بيقني وتغتسل بعد اليوم األول مث تصلي وتصوم وتغتسل يف اليوم السادس وتكمل 
صالة وصوم إال أان صالهتا ستكون يف طهر بيقني وابلنسبة إىل اخلمسة أايم اليت تلي اليوم 

 ول ستصلي وتصوم على شك هل هذا طهر أم حيض.األ
فإذا انتهت الثالثة أشهر فاآلن عند اإلمام أمحد يعترب أن هذه املرأة هلا عادة, صاحبة   

عادة ألنه تكرر ثالثة مرات فإذا جاء الشهر الرابع ماذا تفعل؟ جتلس الستة أايم كاملة وال 
وأصبحت عادهتا ستة أايم, ملاذا؟ ألنه  تغتسل بعد اليوم األول ألهنا اآلن ثبتت هلا عادة

تكرر ثالثة شهور بصفة واحدة أي ثالثة أشهر تكرر يف نفس األايم أي يف الشهر األول 
, ويف  6إىل يوم  1, ويف الشهر الثاين جاء من يوم  6إىل يوم  1جاءها احليض من يوم 

أايم فتجلس هذه ستة  6إىل  1إذاً حيضها من  6إىل يوم  1الشهر الثالث جاء من يوم 
 األايم يف الشهر الرابع. 
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, ويف الشهر 6إىل يوم  1يف الشهر األول جاءها من يوم  هب أنه حدث غري ذلك  
يف كل شهر  8إىل  3ويف الشهر الثالث جاءها من  7إىل يوم  2الثاين جاءها من يوم 

ر ثالاث, ما ستة أايم لكن هل تكرر بصفة واحدة وزمن واحد؟ إذاً ما عادة هذه ؟ ما تكر 
ما تكرر ثالاث بل مرتني فنخرجه,  2الذي تكرر ثالاث؟ اليوم األول ما تكرر فنخرجه, يوم 

تكرر ثالاث  6تكرر ثالاث , ويوم  5تكرر ثالاث, ويوم  4تكرر ثالث مرات, ويوم  3اليوم 
ما تكرر ثالاث إذاً الذي تكرر  8, واليوم 6ما تكرر ألن الشهر األول انتهى يف يوم  7و

 إىل هناية الـسادس. 3( إذاً حيضها من  6, 5, 4, 3ثالاث من هذا ) 
, ويف الشهر الثاين نزل ستة 6إىل  1مثال آخر: هب أهنا جاءها يف الشهر األول من   

, ويف الشهر الثالث نزل أيضا ستة أايم 6إىل  1وليس من  16إىل  11أايم لكن من 
ىت جتلسه يف الشهر الرابع؟ ما تكرر فما هو الذي تكرر ثالاث ح 26إىل  21لكن من 

شيء فهذه ال عادة هلا فإىل اآلن هي غري معتادة إذاً ال تكون معتادة حىت يتكرر على 
وما مل يتكرر ثالاث فليس بعادهتا  صفة واحدة ثالثة مرات فما تكرر ثالاث فهو عادهتا 

ة من مرة واحدة ابعتبار أن العادة تعتمد على العود والتكرار فال ميكن أن تكون عاد
فجعلوا الثالثة عادة البد أن يكون مجع مع العلم أن هناك رواايت أخرى ستأيت لكن 

نفهم اآلن املعتمد يف املذهب, فاإلمام أمحد يرى أنه البد أن تتكرر ثالاث بصفة واحدة 
 حىت تكون عادة.

والثاين يف الشهر األول  6إىل  1نعود إىل املثال األول: لو أن التكرار حصل من   
ويف الشهر الرابع ماذا تفعل؟ إذا نزل الدم ستة أايم  6إىل  1والثالث فتصبح عادهتا من 

 1فماذا تفعل؟ حيضها من  7إىل  1فتجلس الستة أايم , يف الشهر اخلامس نزل من يوم 
والسابع تغتسل وتصلي بعد الستة وكذلك تغتسل بعد السابع وتنتظر ثالثة أشهر  6إىل 
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تغري بعد ثالثة أشهر فيصري حيض اثين. ويف الشهر السادس أي الذي يليه لعل عادهتا ت
فكم جتلس؟ اخلمسة أايم وال جتلس يوم واحد ألنه ليس فيه دم  6إىل  2نزل الدم من 

أصال , هي نعم عادهتا من واحد إىل ستة لكن ما نزل دم يوم واحد . ويف الشهر الذي 
س انقطع الدم فتجلس مخسة. عندما نقول هذه واليوم الساد 5إىل  1يليه عاد الدم من 

عادهتا معناه أنه عادهتا عندما يكون هناك دم أما إذا نقص الدم فاليوم الذي ليس فيه دم 
ال يعترب هذا حيضا فمعناه لو نقص جتلس أايم الدم وتصلي األايم اليت انقطع فيها الدم 

ون إذا نزل دم يف يوم غري فاليوم الذي فيه جفاف هذا طهر بيقني, اإلشكال الذي سيك
يوم العادة فهذا هو الذي سيكون حمل شك هل هذا الدم حيض أم ليس بدم حيض 

 لكن ال ميكن أن يكون الشك هل هذا الطهر حيض !! فكيف يكون الطهر حيض؟!
 فاملسألة أن ما تكرر ثالاث يعترب عادة وما مل يتكرر ثالاث ال يعترب عادة وهذا هو املذهب.  
وبقيت على هذا الكالم سنوات ويف  6إىل  1أخرى: عرفنا أن عادهتا من مسألة   

فماذا تفعل؟ فهذه  12إىل  7نزل من  6إىل  1إحدى األشهر بدال من نزول الدم من 
هل  6إىل  1ليست مبتدأة بل هي معتادة فماذا تصنع؟ يف البداية: اليوم األول أي من 

فهذا الدم ماذا  7شكال سيكون من يوم تصلي أم جتلس؟ تصلي ألنه ليس هناك دم. واإل
تصنع فيه, ما جتلس ألهنا معتادة وهذا الدم الذي جاء تصلي فيه وتصوم فإذا انتهى اليوم 

تغتسل فإذا تكرر هذا الوضع ثالث مرات فنعرف أن عادهتا انتقلت من أول الشهر  12
الدم مشكوك تصلي والدم ينزل فهذا  12إىل  7إىل قرب وسط الشهر فمعناه أهنا من 

فيه أن يكون دم فساد وقد يكون حيض ولن نعرف أنه حيض إال إذا تكرر ثالاث. فمعناه 
أو نزل يف أي  12إىل  7لكن نزل من  6إىل  1أنه جاء شهر من الشهور فما نزل من 

أايم أخرى غري أايم احليض فهذه األايم األخر ليست حيضا يقينا فال ندري هل هو 
أن ترتك الصالة ابلظن الحتمال أن يكون هذا الدم حيضا فال  حيض أو فساد فما ميكن
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ترتك الصالة وال ترتك الصيام فتصلي وتصوم وإذا انتهى الدم تغتسل ملاذا؟ لوجود صالة 
,.. وهي جنب إذاً  14, 13وقد يكون هذا الدم دم حيض فال تصل يوم  13يف يوم 
كر على ثالثة أشهر عرفنا أن تغتسل مرة أخرى احتياطا مث بعد ذلك إذا ت 12يف يوم 

اليوم  12إىل  7لكن ال تقل أن من يوم  6إىل 1بدال من  12إىل  7حيضها انتقل من 
األول جتلسه مث تغتسل, ال, فمسألة اليوم األول هذه لغري املعتادة فاملبتدأة هي اليت جتلس 

 اليوم األول ألن هذا يقني أما هذه فال.
 12إىل  6يف الشهر الذي يليه نزل الدم من  12 إىل 7نفس املرأة هذه صاحبة من   

فماذا تصنع؟ السؤال هل نزل الدم عليها يف أايم عادهتا أم ال؟ ال, فمعناه جتلس السادس 
فهذا دم  12وتغتسل بعد السادس ألن هذا هو العادة يقينا مث السابع والثامن إىل ال

ا؟ احتياطا لالحتمال أن نغتسل ملاذ 12مشكوك فيه تغتسل وتصلي فإذا انتهى يوم ال
وهي جنب وكانت  13يظهر بعد ثالثة أشهر أن هذا الدم حيض فمعناه أهنا صلت يوم 

 خارجة من حيض ومل تغتسل بعد احليض.
قال: واملبتدأة جتلس أقله: هذا مذهب اإلمام أمحد لكن مذهب اجلمهور أهنا جتلس مدة   

 وسط الشهر أو يف آخر الشهر الدم فإذا رأت الدم جتلس سواء يف أول الشهر أو يف
فتدور مع الدم وهذا هو قول اجلمهور ورواية عند اإلمام أمحد أي وعنه جتلس دمها إىل 

أكثره وهذا وفاق إىل الثالثة وهذا الذي اختاره املوفق ابن قدامة لكن دعوان نفهم املذهب 
ريث اجلد واإلخوة وليس املهم أان أنخذ ابلسهل ونرتك فهم كالم املصنف كما يف ابب املوا

فماذا يقول أبو حنيفة؟ يرى أن اجلد حيجب اإلخوة فيقول أنخذ هبذا القول أما اجلمهور 
فإهنم يورثون اإلخوة مع اجلد بطريقة معينة . إذاً القول الثاين وعنه جتلس دمها إىل أكثره 

   فتجلس الدم مادام يف مدة احليض وفاقا للثالثة واختاره املوفق.        
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أي يف زمن ميكن أن يكون حيضا وهي اليت رأت الدم ومل "  1" )واملبتدأة(ال: ق  
أي تدع الصالة والصيام وحنومها مبجرد رؤيته ولو أمحر أو  )جتلس(تكن حاضت 
ألن الكدرة هذه سيأيت يف موضع آخر ما حنسبها سيأيت أهنا أتيت يف  صفرة أو كدرة

أي  أي جتلس أقله  )أقله( ال نلتفت هلا موضع آخر بعد احليض ما حتسب وال نعتربها و 
احتياطا الحتمال ما بعد اليوم والليلة يكون حيضا )مث تغتسل( أقل احليض يوم وليلة 

هذا يف أي أايم اليت ذكرانها وتصوم وال توطأ  )وتصلي(ألنه آخر حيضها حكما  أيضا 
أهنا طاهر ومن ؟ يف اخلمسة التالية وال توطأ أي حتتاط فمن حيث الصالة فتصلي على 

أي أكثر احليض  )ألكثره(دمها  )فإن انقطع(حيث الوطء فال توطأ على أهنا حائض 
 )اغتسلت عند انقطاعه(بضم النون لقطعه عن اإلضافة )فما دون(  مخسة عشر يوماً 

ألكثره فما دون أي انقطع دمها عند اخلمسة عشر أو قبل . هب أن هذه اليت حاضت 
ول مث اغتسلت فاستمر بعد اليوم األول إىل اخلمسة عشر وعند نزل منها الدم اليوم األ

اخلمسة عشر انقطع فما رأيكم ستغتسل بعد اخلمسة عشر, أو يف الرابع عشر انقطع 
 فتغتسل عند الرابع عشر مرة اثنية . 

لكن لو كان دمها نزل من اليوم األول وإىل اليوم السادس عشر ؟ هذه هلا أحكام اثنية   
ل الكالم الذي تقدم على من نزل دمها يف مدة احليض أي مل يتجاوز أكثر متاما ألن ك

فمعناه أننا سننتقل إىل أشياء أخرى ويتم التعامل  15أما إذا جاوز  15إىل  1احليض من 
يوم فما دون, بضم  15معها بطريقة أخرى فهذا معىن قوله فإذا انقطع دمها ألكثره أي 

ة دون فهي مبنية على الضم ألهنا مقطوعة عن النون لقطعه عن اإلضافة يقصد كلم
؟ اغتسلت عند انقطاعه  15فأقل من  15اإلضافة . فماذا ستفعل إذا انقطع عند ال

أيضا, هذا االغتسال يف مثالنا يساوي االغتسال الذي حصل يف اليوم السادس, عند 
تكون أي لصالحية أن  أيضاً وجوابً لصالحية أن يكون حيضاً اغتسلت عن انقطاعه: 
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وتفعل كذلك هذه األايم اليت مضت  اليت كانت تصلي فيها والدم ينزل أن يكون حيضا 
أي يوم وليلة مث تغتسل مث تبقى مدة الدم فإذا انقطع بعد ذلك  يف الشهر الثاين والثالث

فما دون تغتسل مرة أخرى فهذا الذي تفعله يف الشهر الثاين  15أو يف ال 15قبل ال
عددا وزمنا فلم خيتلف  أي يف ثالثة أشهر ومل خيتلف )ثالاثً(الدم  )فإن تكرر(والثالث 

وهو من  وتثبت عادهتا فتجلسه يف الشهر الرابع )حيض(ـهو كله  )فـ(يف العدد والزمن 
املفردات أما اجلمهور عندهم إذا نزل الدم جتلسه حيض فإذا نقطع الدم فطاهر ويف الشهر 

رواية تكرر مرتني ولكن دعوها , املهم أن تفهم  الثاين تقدم أو أتخر فهو حيض. وهناك
وال تثبت أن هناك خالف يف رواية التكرار والرواية الثالثة مثل اجلمهور والعربة بوجود الدم 

أي ما تثبت العادة بدون ثالث , ما الذي ينبين؟ أهنا يف الشهر الرابع عرفت  بدون ثالث
فعل؟ ما هي األحكام اليت ستنبين ؟ قال: عادهتا فتجلس يف الشهر الرابع عادهتا فماذا ت

" ما معىن ما صامت فيه؟ 1" أي ما صامت فيه من واجب )وتقضي ما وجب فيه(
نفرض أهنا يف الشهر األول كانت يف رمضان وكانت تصوم يف اخلمسة أايم بعد اليوم 

ضا األول فثبت عندان أن هذا الدم يف الشهر األول كان هذا الدم كله عادة هلا كان حي
فعرفنا اآلن أهنا صامت يف أايم احليض فكم ستقضي مخسة فقط, أو كان الشهر الثاين 

هو رمضان أو كان الشهر الثالث هو رمضان أو مل يكن رمضان لكن كان يف الشهر 
األول أو الثاين أو الثالث صامت يف هذه األايم قضاء مثال فهل يصح هذا القضاء ؟ فال 

وكذا ما طافته أو صامت يف أايم احليض فال يصح   يصح ألننا سنكتشف اآلن أهنا
 " أي الواجب فلو أهنا نذرت اعتكاف مث اعتكفت يف هذه األايم .2" اعتكفته فيه

هو يقول  قبل التكرار مل تقض"  2"أو أيست "  1"وإن ارتفع حيضها ومل يعد قال:   
يتكرر ؟ وهلذا قال وإن  أنه إذا تكرر ثالاث يرتتب عليه أهنا عرفت عادهتا وكذا.. وإذا مل
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ارتفع حيضها ومل يعد إذاً الشهر األول ستة والشهر الثاين وقف الدم وما عاد إليها فهل 
تقضي أو ال تقضي؟ هل تقضي اخلمسة أايم ؟ ال, ما تقض ألننا مل نتيقن أن اخلمسة 

وإن ارتفع حيضها ومل أايم كانت حيضا الزلنا ال نعلم هل هي كانت حيض أم طهر . 
أي ابلسن قبل التكرار مل تقض معىن أيست ابلسن كالتايل, اآلن دما ملا د أو أيست يع

نزل منها أول مرة نزل ستة أايم فجلست األول واخلمسة الثانية صلت ..بعد ذلك حصل 
أحد أمرين إما أن الدم انقطع فلم يعد فهل نقول هلا اقض أايم رمضان اليت قمت 

تقض ,هي صامت والدم ينزل ليس هناك أبس قد  بصيامها يف هذا الشهر؟ اجلواب ال
يكون هذا دم حيض وقد قد يكون دم فساد فال نبطل الصوم ابلظن والشك واحلل الثاين 
أو الصورة الثانية اليت حدثت أن الشهر الثاين ستة أايم بعد ذلك انقطع ومل يعد الدم إليها 

يكون الدم الذي نزل يف سن  إال بعد اخلمسني جاءها الدم ستة أايم اثنية فهل ميكن أن
اخلمسني أي بعد اخلمسني هل ميكن أن يكون دم حيض؟ فهذه صورة اثنية إذا ارتفع 
حيضها ومل يعد أو عاد بعد أن أيست أي ابلسن قبل التكرار فدخلت يف سن اليأس 

ألننا عندان أحوال املبتدأة ثالث حاالت: األوىل اليت  2فقال مل تقض. انتقل إىل رقم 
 مرت.

 )فـ(أي أكثر احليض  )أكثره(أي جاوز الدم )وإن عرب(  احللة الثانية للمبتدأة: قال:  
, ويف  6إىل  1كيف؟ يف املثال األول يف احلالة األوىل نزل الدم من  )مستحاضة(ـهي 

دعوان يف هذا املثال  20إىل  1أو من  18إىل  1أو من  16إىل  1احلالة الثانية نزل من 
فهي مستحاضة. قال:  15عرب أكثر احليض أي أكثر من  فإذا 20إىل  1من 

واالستحاضة سيالن الدم يف غري وقته من العرق العاذل من أدىن الرحم دون قعره 
وهذا تعريف االستحاضة والذي خيرج من قعر الرحم هو احليض , اآلن هذا الذي نزل من 

 حتمال:ماذا نفعل معها؟ انتبه ألن هذه سيكون هلا أكثر من ا 20إىل  1
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 )بعض دمها أمحر وبعضه أسود ومل يعرب(هلا متييز أبن كان  )فإن كان( األول: قال:   
أي األسود  )ومل ينقص عن أقله فهو(أي أكثر احليض  )أكثره(أي جياوز األسود 

واحليض ال  20إىل  1يعين هذه املرأة الذي نزل منها الدم عشرين يوما من  )حيضها(
شر وكان هلا متييز ومتييزها صاحل ألن يكون حيضا, كيف ميكن أن يتجاوز اخلمسة ع

يصلح متييزها ألن يكون حيضا؟ يعين هي مميزة بعض دمها أمحر وبعضه أسود , بعضه 
خفيف وبعضه ثخني, بعضه غري مننت وبعضه مننت , إذاً الدم متميز فمعناه أن األسود 

مميزة متييزا صاحلا , كيف؟  هو الذي حيتمل أن يكون حيضا أو الثخني واملننت فهذا معىن
ألبد أن يكون هذا األسود أو الثخني أو املننت ال يكون أقل من يوم وليلة ألنه ال يعترب 

حيض أقل من يوم وليلة وال يكون زائداً على مخسة عشر يوما. فنمثل هلذه نزل دمها 
إىل متفاوات بعضه أسود وبعضه أمحر فاألسود نزل نصف يوم مث استمر الباقي أمحر 

العشرين فالسؤال: هل هذه مميزة؟ وانتبه ألن الفقه حيتاج إىل الدقة والفقيه دقيق والفقهاء 
 أدق الناس فهل هي مميزة أو غري مميزة؟ مميزة, هل متييزها صاحلا أو غري صاحل؟ غري صاحل.

الدم أسود ثخني والباقي  16إىل  1, من  20إىل يوم  1مثال آخر: نزل الدم من يوم   
خفيف, فهل هذه مميزة أو غري مميزة؟ دمها متميز, لكن صاحل أو غري صاحل؟ غري  أمحر

 صاحل .
فهل هذه مميزة أم غري مميزة؟  20إىل يوم  1مثال آخر: نزل الدم أسود ثخني من يوم    

إىل عشرين  1غري مميزة ألنه دم واحد فكيف هي مميزة وهو دم واحد. مثال آخر: من 
مميزة أم غري مميزة؟ غري مميزة إذاً ال أستطيع أن أسأل سؤاال  دمها أمحر خفيف فهل هي

اثنيا هل متييزها صاحل أو غري صاحل ألهنا ليست مميزة أصال, أنيت ابملميزة أوال مث نسأل هل 
 متييزها صاحل أو غري صاحل. 
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سؤال طالب: أليس دم احليض يتميز بثالثة أشياء السواد واللون والرائحة؟ بلى هبذا أو   
 هذا أو ذاك . 

طالب: فهذا الدم عشرين يوما أسود فأصبح متيز ابللون؟ ليس ذاك التمييز, التمييز أن   
يكون دمها ليس على لون واحد وإمنا دمها يكون له أكثر من حالة بعضه أسود وبعضه 

أمحر بعض وبعض , متميزا بعضه عن بعض أما لو كان كله أمحر فهذا ليس متييزا . فالذي 
ها خمتلف فهذه هي املميزة وأما اليت يكون دمها على حالة واحد فهذه غري مميزة يكون دم

. 
 1دمها بشكل واحد فهذه غري مميزة , أما من  20إىل  1إذاً مثلنا اآلن أن امرأة من   

دمها أسود والباقي أمحر فهذه مميزة ولكن متييزها غري صاحل . مثال آخر هذه  16إىل 
دمها أسود ثخني والباقي أمحر خفيف مميزة أو غري مميزة؟  15 إىل 1صاحبة العشرين من 

مميزة ألن هلا لونني , هل هذا التمييز صاحل أم غري صاحل؟ صاحل, ملاذا؟ ألن أحد هذين 
 اللونني يصلح ألن يكون صاحلا.

أسود ثخني والباقي أمحر خفيف, فهل هذا متييز صاحل أم غري  10إىل  1مثال: من    
 صاحل؟ صاحل.

)بعض دمها أمحر أبن كان   ماذا يعين أبن كان هلا متييز؟هلا متييز  )فإن كان( قال:  
)ومل أي أكثر احليض  )أكثره(أي جياوز األسود  ومل يعرب( هذا هو التمييز  وبعضه أسود

 وبعضه خفيفوكذا إذا كان بعضه ثخيناً  )حيضها(أي األسود  ينقص عن أقله فهو(
أي شرط إذا كان هلا متييز أن يكون متييزها  وصلح حيضاً  وبعضه غري مننتأو منتناً 

صاحلا أبن كان أحد هذين اللونني يصلح أن يكون حيضا أبن يكون بلغ اليوم والليلة ومل 
 يزد على اخلمسة عشر فماذا تفعل هذه اليت عندها متييز صاحلا؟
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ة اثنية مبتدأة نزل إذاً هذه صور  ولو مل يتكرر أو يتوال )جتلسه يف الشهر الثاين(قال:    
عليها الدم من أول الشهر عشرين يوما عشرة أايم أسود ثخني وعشرة أايم أسود خفيف 

ففي الشهر الثاين جتلس مباشرة العشرة األوىل ألهنا مبتدأة مميزة قال جتلسه يف الشهر الثاين 
شرة, يف ولو مل يتكرر أي ولو مل يتكرر نفس العدد فال يلزم أن يكون يف الشهر الثاين ع

الشهر الثاين نزل أكثر أو أقل ففي الشهر األول نزل عشرة ويف الشهر الثاين نزل اثين 
عشر أو يف الشهر الثاين نزل مثانية فال نشرتط تكرار العدد. قال أو يتوال أي يتتابع 

األسود أو الثخني أو املننت فال يشرتط أن يتتابع لكن جمموع األسود ال يزيد عن مخسة 
والرقيق  )واألمحر(ولو مل يتكرر أو يتوال  )جتلسه يف الشهر الثاين(قال:  عشر يوما

   تصوم فيه وتصلي )استحاضة(وغري املننت 
معىن ذلك أن صاحبة العشرين يوما العشرة األوىل ثخني والعشرة الثانية خفيف أن   

تلتفت العشرة األوىل هي احليض والعشرة الثانية استحاضة دم فساد فتصوم وتصلي وال 
 إليه. 

عن  )وإن مل يكن دمها متميزاً قعدت(احلالة الثالثة: احلالة الثالثة من املبتدأة، قال:   
هذه الصورة الثالثة مرران هبا  الصالة وحنوها أقل احليض من كل شهر حىت يتكرر ثالاثً 

خني قبل قليل اليت دمها غري متميز مثال نزل عشرين يوما كله أسود أو كله أمحر أو كله ث
أو شيء اثين أهنا تكون مميزة متييزا غري صاحل أي عشرين يوما منها ستة عشر يوما أسود 

 )وإن مل يكن دمها متميزاً قعدت(ثخني والباقي خفيف فهذه ليست مميزة متييزا صاحلا  
أي يف الشهر  عن الصالة وحنوها أقل احليض من كل شهر حىت يتكرر ثالاث فتجلس

كعادة قرابتها أي تتحرى قرابتها من النساء هل   تاً أو سبعاً بتحرس )غالب احليض(الرابع 
من  )من كل شهر( حيضن ستا أو سبعا فتجلس غالب احليض أي ستا أو سبعا قال 
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انتقلنا اآلن إىل املبتدأة غري املميزة أول وقت ابتدئها إن علمته وإال فمن أول كل هاليل 
إىل  1دعوان منثل هلا: نزل منها الدم من  قال إن مل يكن دمها متميزا جلست عن الصالة

يوم أسود ثخني, والباقي أمحر خفيف فمعناه أن دمها ليس مميزا , يف الشهر  16,  20
تغتسل  15وبعد ال 15األول ستجلس اليوم األول فقط مث تغتسل وتصلي وتصوم إىل 

س الشيء وتكمل صالة وصوم ويف الشهر الثاين تفعل نفس الشيء ويف الشهر الثالث نف
تفعله ويف الشهر الرابع ما دام أهنا ليست هلا متييز وال عادة حنيلها إىل غالب احليض 

فغالب احليض ستا أو سبعا فمعناه أهنا يف الشهر الرابع نقول هلا اجلسي ستة أايم أو 
سبعة أايم حبسب قرابتك من النساء إن كان أغلبهم حيضن ستا فتجلسني ستا أو أغلبهم 

تجلسني سبعا, سبعة أايم من أول بداية الدم, مىت يبدؤها الدم؟ فإن كان حيضن سبعا ف
يبدؤها من يوم واحد يف الشهر إذاً جتلس من يوم واحد ستة أايم أو سبعة أايم. ملاذا 

رددانها إل الست أو السبع؟ ألننا ال نعرف هلا متييز فنردها له وليس هلا عادة حىت نرد 
يع أن نردها لعادهتا وال لتمييزها ألهنا غري معتادة وال مميزة العادة هلا, فإذا كنا ال نستط

إذا كانت تعرف مىت جاءها  من أول وقت ابتدئها إن علمتهفنردها لغالب احليض. قال: 
احليض, مىت أول يوم فتعرف أن الدم نزل عليها من يوم واحد أو مخسة أو ستة أو غري 

جتلس من أول كل شهر هاليل والشهر  معناه تبدأ وإال فمن أول كل هاليلذلك. قال: 
 اهلاليل هو ثالثني يوم, رمضان شعبان شوال ..

 
اليت تعرف  )واملستحاضة املعتادة( :" قال1أحوال املستحاضة املعتادة العاملة بعادهتا "  

عرف املستحاضة املعتادة فهي اليت تعرف شهرها  شهرها ووقت حيضها وطهرها منه
" فهذه هي املعتادة مبعىن أهنا 3", ووقت طهرها "2ا "" عدد أايمه, ووقت حيضه1"

يف املثال الذي مر بنا فتعرف أهنا حتيض ستة أايم وتعرف  6إىل  1تعرف أن حيضها من 
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أين موضع حيضها ووقته ووقت طهرها فهي تعرف أن حيضها أيتيها يف كل شهر هاليل 
؟ ابإلمجال هذه هذا طهر فهذه معتادة, ما حكمها 30إىل  7مث من  6إىل  1من 

تكرر معها ثالثة أشهر  6إىل  1املعتادة صاحبة لعادة مثلما قلنا يف املثال السابق أهنا من 
واستمر على هذا الكالم سنة,  6إىل  1ويف الشهر الرابع عرفنا عادهتا فصارت حتيض من 

ر بعد ذلك جاءها الدم وصار ينزل عليها الدم أكثر من هذا فصار ينزل الدم أكثر الشه
يوم, فهذه املستحاضة وهي معتادة ماذا نفعل فهي ليست  30يوم أو  25أي ينزل 

مبتدأة هي معتادة فماذا تفعل هذه ؟ فاجلواب ابختصار أن املستحاضة إن كانت هلا 
فهذه عادهتا فال تلتفت ملا سوى ذلك. هب أن  6إىل  1عادة فتجلس عادهتا معناه من 

ا, ما معىن مميزة؟ أي صار أيتيها الدم عشرة أايم أسود هذه املستحاضة املعتادة مميزة أيض
فماذا تقدم هل تقدم عادهتا اليت هي  6إىل  1ثخني والباقي خفيف, وهي هلا عادة من 

 أم تقدم العشرة أايم اليت هي التمييز ؟ فتقدم العادة.  6إىل  1من 
لجأ إىل التمييز لو كانت هذه املستحاضة نسيت عادهتا فعند ذلك إذا نسيت العادة ست  

إذا كانت مميزة, هب أن هذه املرأة ليس عندها متييز مبعىن أن هذا الدم الذي ينزل عليها 
فرتة طويلة ينزل عشرين يوم أسود والباقي ينزل خفيف, فهذه يصدق عليها أهنا 

مستحاضة لكن هل هذه معتادة؟ نسيت العادة فهل هذه مميزة؟ ليس عندها متييز فنردها 
إىل غالب احليض . فصار عندان املستحاضة سرتد إىل أحد ثالثة أحوال: إما أن  إىل ماذا؟

نردها إىل عادهتا يف احلالة األوىل ويف احلالة الثانية سنردها إىل متييزها ويف احلالة الثالثة 
سنردها إىل غالب احليض, كيف خنتار هذا أو هذا أو ذاك؟ نقول إن كانت معتادة أي 

املستحاضة مجعت بني العادة والتمييز الصاحل, فهذه املستحاضة نتصور اآلن أن هذه 
املعتادة أستطيع أن أحيلها إىل عادهتا وأستطيع أن أحيلها متييزها وأستطيع أن أحيلها إىل 
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غالب احليض فأحيلها إىل األقوى, ما هو األقوى؟ العادة. يف املذهب عند اإلمام أمحد 
, ويف احلقيقة أن التمييز والعادة مها كفرسي رهان  أن العادة هي األقوى حىت من التمييز

كالمها قوي وهلذا من الفقهاء من يردها إىل متييزها ومنهم من يردها إىل عادهتا لكن 
اإلمام أمحد عنده العادة تثبت ابلتكرار وهلذا يقول أن العادة أقوى, لكن الذين يقولون أن 

إىل التمييز ألن التمييز يناسب وجود احليض يدور مع الدم وجودا وعدما هؤالء مييلون 
احليض واالرتباط ابلدم وجودا وعدما واملهم أن مثل هذه إذا كان عندها عادة فالعادة هي 

مقدمة, فإذا انتفت العادة لنسياهنا فنلجأ إىل التمييز فيصبح التمييز هو األقوى  1رقم 
متييز ال يصلح فسنلجأ إىل  مثلما فعلنا يف املبتدأة, هب أهنا ليس عندها متييز أو عندها

 ابلتحري. 7أو  6غالب احليض الذي هو 
  )ولو(اليت تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه )واملستحاضة املعتادة( قال:  

مث تغتسل بعدها ملاذا؟ ألن العادة عندهم أقوى من التمييز  )مميزة جتلس عادهتا(كانت 
حاضة املعتادة الناسية املميزة, انسية لعادهتا هذه احلالة الثانية املست )وإن نسيتها(وتصلي 

لكنها مميزة, كل احلاالت هذه مستحاضة معتادة لكن الثانية هذه ختتلف عن األوىل, 
األوىل عاملة بعادهتا , الثانية انسية مميزة, يف األوىل عاملة بعادهتا لكن مميزة أم غري مميزة؟ ال 

لن نلتفت إىل التمييز سنلتفت إىل العادة فالثانية يعنينا أن تكون مميزة أو غري مميزة ألننا 
)عملت أي نسيت عادهتا ختتلف عن األوىل يف أهنا انسية مميزة فماذا نفعل معها؟ قال: 

أبن ال ينقص الدم األسود وحنوه عن يوم وليلة وال يزيد على مخسة  ابلتمييز الصاحل(
يز ولو كان يتنقل فليس هناك أي هذا التمي ولو تنقلهذا هو التمييز الصاحل قال  عشر

مشكلة فنتنقل معه , يف الشهر األول كان التمييز الصاحل يف العشرة األوىل, ويف الشهر 
الثاين كان يف العشرة الثانية ويف الشهر الثالث كان يف العشرة الثالثة فنتنقل وال إشكال, 
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من أوله إىل وسطه إىل  فالذي حيتاج إىل تكرار هو العادة وليس التمييز, إذاً ولو تنقل أي
 أي ثالثة أشهر فال نطلب يف التمييز ال تكرار وال ثبات يف املوعد. أو مل يتكررآخره قال 

صاحل ونسيت  )فإن مل يكن هلا متييز(الثالثة املستحاضة املعتادة الناسية غري املميزة:   
عادهتا ؟ انسية ليس عندها متييز صاحل فلماذا ال نردها إىل  )فغالب احليض(عدده ووقته 

للعادة فلماذا ال نردها إىل متييزها ؟ ليس عندها متييز ونسيت عدده ووقته , العدد إذا 
, مث نسيت العدد  7أو  6أو  5نسي فما الذي حيل حمله؟ غالب احليض, كان العدد 

فإىل أي شيء نردها؟ إىل التمييز؟ ما معىن نردها إىل التمييز!حنن نتكلم على غري املميزة 
, والوقت إذا نسي أو  7أو  6لعدد إذا نسي نردها إىل ماذا؟ إىل غالب احليض أي فا

 6املوضع فالبدل هو أول الشهر فلو نسيت امرأة العدد ونسيت املوضع فماذا نقول هلا؟ 
بتحر من أول الشهر, فإذا نسيت العدد ومتذكرة للموضع أي ال تعرف كم لكن  7أو 

وتبدأ من  7أو  6فمعناه أهنا جتلس  15الشهر مثال يوم  متذكرة أنه دائما أيتيها يف وسط
. والعكس من ذلك تعرف العدد لكن نسيت املوضع فهي تعرف أن حيضها 15يوم 

مثانية أايم لكن ما تدري مىت, يف أول الشهر أو آخر الشهر فتجلس من أول الشهر 
 الثمانية. 

 شهر .فالعدد ينوب عنه غالب احليض واملوضع ينوب عنه أول ال  
جتلسه من أول   )فغالب احليض(صاحل ونسيت عدده ووقته  )فإن مل يكن هلا متييز(  

"ب" معناه أن  علم احليض فيها وضاع موضعه وإال فمن أول كل هاليل"أ"  كل مدة
هذه اليت نسيت العدد ونسيت الوقت جتليه من أول كل مدة علم احليض فيها, يعين هي 

الوسطى من الشهر فتجلس من أول الوسطى , جتلس كم؟ متذكرة أن احليض العشرة أايم 
وإذا كانت  . 7أو  6إذا كانت تعرف العدد فتجلس العدد الذي تعرفه, وإال فتجلس  
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تعلم أن حيضها يف العشرة األخرية إذاً جتلس يف هذه العشرة لكن هي ال تعلم هل من يوم 
ذا كانت تعلم أنه يف فتجلس من أول يوم يف العشرة األخرية. وإ 23أو  22أو  21

جتلسه من أول كل قال:  15نصف الشهر الثاين لكن ال تدري مىت إذاً جتلس من يوم 
أي إذا كانت ال تعرف أصال هل هو يف  مدة علم احليض فيها وضاع موضعه وإال

 وإال فمن أول كل هاليلاألوسط أو يف األخري أو يف األول إذاً نرجع إىل أول اهلاليل 
)الناسية لعدده( أي موضع احليض  )كالعاملة مبوضعه( املة مبوضعه فقال:وهذا يشبه الع

معناه أن هذه عاملة ابملوضع فتعرف أن حيضها أيتيها  فتجلس غالب احليض يف موضعه
. إذاً إذا  10من الشهر لكن ال تدري كم يوم فتجلس غالب احليض من يوم  10يف يوم 

تادة وليس عندان مشكلة, كأن تعرف أن عرفت العدد واملوضع انتهى األمر, صارت مع
وهذه معتادة لكن إذا كانت  10أايم من يوم  6فهذه جتلس  10من يوم  6حيضها 

نسيت أحدمها نسيت املوضع فإذا كانت تعرف املدة فمن بداية املوضع وإال فمن أول 
قال كالعاملة مبوضعه أي موضع  7أو  6الشهر. وإذا نسيت العدد فمعناه ينوب عنه 

يض الناسية لعدده فتجلس غالب احليض يف موضعه , تعلم أن حيضها أيتيها من يوم احل
 .7أايم من يوم  7أو  6فتجلس  7
)ونسيت موضعه من أي عدد أايم حيضها  )عدده(املستحاضة )وإن علمت(  قال:  

فماذا تفعل ؟ ستجلس هذا العدد أين؟ يف أول الوقت الذي كان أيتيها فيه  الشهر
ا تعرف الفرتة أو يف أول الشهر , يف أول الفرتة ألن بعض النساء يعرفن أن احليض ألهن

احليض أيتيها يف آخر الشهر وليس يف أول الشهر فال نقول هلا اجلسي أول الشهر  
ولكن من آخر الشهر ألهنا متذكرة أنه دائما أيتيها يف العشرة األخرية من كل شهر فتقول 

األخرية فهذا أقرب حليضها أن جنعله من أول العشرة  هلا اجلسي يف أول يوم من العشرة
 األخرية من الشهر.
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أي عدد أايم حيضها  )عدده(املستحاضة )وإن علمت(  احلالة الرابعة: قال:   
أي  )يف نصفه جلستها(كان موضعه من الشهر   )ونسيت موضعه من الشهر ولو(

يقصد اآلن  ض أيتيها فيهأي أول الوقت الذي كان احلي)من أوله(  جلست أايم عادهتا
فتجلس من أول  )ال عادة هلا وال متييز(أي كمبتدأة  )كمن(يف هذا املثال أول النصف 
ماذا نقول يف املبتدأة اليت ليس هلا عادة وال متييز؟ جتلس  وقت ابتدئها على ما تقدم

ول غالب احليض بتحر يف أول املدة اليت أيتيها الدم فيه إذا كانت تعرفه وإال فمن أ
 اهلاليل.

مثل أن يكون حيضها مخسة من كل شهر  )ومن زادت عادهتا(: قال: 1مسألة  
يف ثالثة أشهر كان حيضها مخسة أايم مخسة أايم مخسة أايم فجاء يف الشهر  فيصري ستة

الرابع جلست مخسة أايم وبعد سنة صار الدم ينزل عليها ستة أايم فهناك يوم زائد فماذا 
عادة أم البد أن يتكرر ثالاث؟ البد أن يتكرر ثالاث يقول ومن زادت  تصنع فيه فهل نعتربه

عادهتا مثل أن يكون حيضها مخسة مث صار ستة فيقول أن بعد اخلمسة تغتسل وتصلي 
وتصوم يف السادس ألنه إىل اآلن ليس متيقن أنه حيض, ويف الشهر الثاين كذلك 

الشهر الثاين نفس الشيء ويف وستغتسل مرتني , بعد اخلمسة أايم وبعد السادس ويف 
الشهر الثالث نفس الشيء ويف الشهر الرابع مادام أنه تكرر بنفس الصفة فتجلس الستة  

 .  6إىل  5كاملة وتعترب حيضتها انتقلت من 
 مثل أن تكون عادهتا من أول الشهر فرتاه يف آخره )أو تقدمت( : قال:2مسألة    

ا؟ قال مثل أن تكون عادهتا من أول الشهر فرتاه الثانية إذا تقدمت عادهتا, كيف مّثل هل
يف آخره فهل هذه تقدمت أم أتخرت؟ هذه أتخرت ! قالوا أن هذا سبق قلم بل تكون 

عكس  )أو أتخرت( من آخر الشهر فصارت أتتيها من أول الشهر فهذا تقدمت قال:
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تكرر ثالاث مثال  مثل أن تكون عادهتا يف أول الشهر فرتاه يف آخره فالبد أن تاليت قبلها 
واستمر على هذا سنة وبعد ذلك صار أيتيها من  25إىل  20كان حيضها أيتيها من 

فهذا نسميه تقدمت فمعناه أنه يف أول شهر تغريت فيه العادة ستغتسل  15إىل  10
وتصلي مع نزول الدم وال إشكال وتغتسل بعد انقطاع الدم ألننا ال ندري هل هو حيض 

هر الثاين تكرر ويف الشهر الثالث تكرر وقي الشهر الرابع تكون أم دم فساد, ويف الش
علمت أن عادهتا تقدمت فإن كانت صامت صوم واجب يف أحد هذه الشهور الثالثة 

مث  15إىل  10فتقصيه أما النفل فال تقضيه. وإذا أتخرت فبالعكس كأن كان أيتيها من 
 اث حىت تتحول العادة.فالبد أن يتكرر ثال 25إىل  20انقطع فصار أيتيها من 

وال تلتفت إىل ما خرج عن العادة  )حيض(ـهو  )فـ(من ذلك ثالاثً  )فما تكرر( قال:  
البد أن يتكرر ثالاث, أما الشهر األول والثاين فما تلتفت إليه أما يف الثالث  قبل تكرره

وم فيه فتصفماذا تفعل فيه؟  كدم املبتدأة الزائد على أقل احليضفإذا تكرر فيثبت قال 
فإذا تكرر ثالاث صار عادة فتعيد ما  وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه اثنيا

" إذا تكرر 3" تغتسل عند انقطاعه "2" تصلي "1إذاً تصوم " صامته وحنوه من فرض
 ثالاث صار عادة وتعيد ما صامت فيه صوما واجبا.

 أحد الشهور ثالثة أايم عادهتا مخسة أايم فنزل يف)وما نقص عن العادة طهر(  قال:  
فإن كانت عادهتا ستا فانقطع ويومني ليس هناك دم فهو طهر تصلي وتصوم فيهما قال 

أي يف أايم عادهتا   )وما عاد فيها(خلمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت ألهنا طاهرة 
كما لو كانت عشراً فرأت الدم ستاً مث انقطع يومني مث عاد يف التاسع والعاشر 

دهتا مخس نزل يومني دم ويومني جفاف مث عاد يف اخلامس, اخلامس من أايم عا )جلسته(
العادة فإذاً جتلسه واملصنف مثل مبن عادهتا عشرة فاستمر الدم ستة أايم مث انقطع السابع 

والثامن مث عاد يف التاسع والعاشر فهل جتلس التاسع والعاشر أم ال ؟ نعم جتلس, وهل 
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فيهما ألنه صادف زمن العادة كما  جلستهعم تصلي قال تصلي يف الثامن والسابع ؟ ن
 . لو مل انقطع

فتجلسهما ال بعد  )والصفرة والكدرة يف زمن العادة حيض(مسألة جديدة: قال:   
إذاً الصفرة والكدرة يف أايم الدم حيضها مثال مخسة أايم يف اليوم ألول  العادة ولو تكررات

لثالث كدرة ويف الرابع دم ثخني فكل هذا جتلسه لكن دم أمحر ويف اليوم الثاين صفرة ويف ا
إذا انتهت اخلمسة أايم ويف اليوم السادس نزلت كدرة ويف اليوم السابع نزلت صفرة وهذا 

بعد العادة ألننا قلنا أن عادهتا مخسة أايم فهذه تصلي وال تلتفت, ويف الشهر الثاين تكرر 
نفس الشيء فال تلتفت , ويف الشهر  نفس الشيء تصلي وال تلتفت , ويف الثالث تكرر

الرابع تكرر نفس الشيء فتصلي وال تلتفت وال نثبت العادة هبا ولذلك قال ولو تكررات 
لقول أم عطية: "كنا فال جتلسه, فالعادة تثبت بثالثة دماء وليس صفرات أو كدرات قال 

 .ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه أبو داود
أو أقل أو أكثر )دماً ويوماً( أو أقل أو أكثر  )ومن رأت يوماً(ى: قال: مسألة أخر   

ال يبلغ أقل الطهر الذي هو ثالثة عشر يوما , إذاً يوم طهر ويوم نقاء أو أكثر من )نقاء 
يوم وال يشرتط لكن ال يكون هذا النقاء بلغ ثالثة عشر يوما, ألنه لو بلغ هذا النقاء 

الدم الذي سيأيت بعده هي حيضة جديدة. مثال نزل الدم مث ثالثة عشر يوما فمعناه أن 
انقطع مخسة عشر يوما طهر مث عاد الدم, هل الدم الذي عاد هو تتمة للحيضة األوىل أم 

حيضة جديدة؟ حيضة جديدة, مادام انه بينهم ثالثة عشر يوما فما فوق فهي حيضة 
أن جنمع هذه الدماء البد  حيث بلغ جمموعه أقل احليض فالدم حيض(جديدة قال: 

لتصل إىل يوم وليلة أما إذا مجعنا هذه الدماء فوصلت إىل عشرين ساعة أو مثانية عشر 
فما  )والنقاء طهر(ساعة فما تصلح ألن تكون حيضا ألهنا أقل من يوم وليلة. قال: 
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النقاء تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه حكم هذا الطهر؟ أربعة أحكام: 
لو يوم حيض ويوم طهر ويوم حيض فمعناه أن هذا حيض وهذا طهر, وعنه: طهر فيقول 

أايم النقاء والدم حيض, الرواية الثانية عن اإلمام أمحد أن كلها تعترب حيض واختاره تقي 
 الدين ابن تيمية.

أي أكثر  )أكثره(التثنية تعود إىل الدم والنقاء  أي جياوز جمموعهما )ما مل يعرب(قال:   
كم أكثر احليض؟ مخسة عشر. مثاله: أن ترى يوما دما ويوما   كون استحاضةاحليض في

نقاء إىل ستة عشر يوما فأكثر فما زاد استحاضة, الذي خرج عن اخلمسة عشر هذا 
استحاضة وال يعترب حيض أما الذي دخل يف اخلمسة عشر هو الذي ميكن أن يكون دم 

كثر احليض فيكون استحاضة فمعناه حيض  ما مل يعرب أي جياوز جمموعهما أكثره  أي أ
 ترد إىل العادة مث إىل التمييز مث متحرية. 

ممن به سلس بول أو مذي أو ريح  )واملستحاضة وحنوها(أحكام املستحاضة: قال:   
" أو 2" وحنوها ممن به سلس بول "1واملستحاضة " أو جرح ال يرقأ دمه أو رعاف دائم

" هذه 6" أو رعاف دائم "5ال يرقأ دمه "" أو جرح 4" أو سلس ريح "3سلس مذي "
 )تغسل فرجها(اجملموعة كلها أحكامها متشاهبة فكلهم متشاهبون أبن حدثهم دائم فقال: 

عصباً مينع اخلارج حسب  )وتعصبه(إلزالة ما عليه من احلدث ابلنسبة للمستحاضة 
م صلى حسب حاله وال يلز مرض ابملقعدة  اإلمكان فإن مل ميكن عصبه كالباسور

أي يف الشَّدِّ فإن فرط فيلزمه أن  لكل صالة ما مل يفرطأي الغسل والعصب  إعادهتما
يعيد فإن فرط وخرج الدم بعد الوضوء أعادت الغسل والعصب والوضوء. إذاً ماذا تفعل 

املستحاضة؟ تغسل فرجها وتعصبه عصبا مينع أن خيرج شيء حسب اإلمكان, ولو كانت 
باسور فمعناه أن صاحب الباسور يغسل فرجه ويصلي ال تستطيع عصبه مثل صاحب ال

على حسب حاله, ونفس الكالم يقال يف صاحب السلس فمعناه أنه يغسل فرجه ويضع 
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شيء مينع اخلروج وكذلك صاحب املذي وصاحب الريح ال يستطيع وضع شيء 
وصاحب اجلرح الذي ال يرقأ يضع شيء مينع خروج الدم أو صاحب الرعاف الدائم 

 الغسل. فيلزمه 
إن  )وقت كل صالة(دخول  )وتتوضأ لـ(إذاً املستحاضة تغسل فرجها وتعصبه قال:   

ما دام الوقت  )وتصلي(إن خرج منها شيء معناه تتوضأ لكل صالة قال:  خرج شيء
ألهنا على طهر لكن أحياان صاحب  فإن مل خيرج شيء مل جيب الوضوء )فروضاً ونوافل(

وإن ض األوقات يقف السلس فيها فرتة معينة فقال السلس يكون عنده حاالت يف بع
ألنه معتاد أن أول صالة الظهر ينقطع  اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصالة تعني

ألنه أمكن  البول منه إذاً يتعني أن يتوضأ ويصلي يف هذا الوقت ألنه على طهر . قال
 أي ابلصالة. اإلتيان هبا كاملة

من يلحقه السلس قائما وإذا  السلس قائماً صلى قاعداً ومن يلحقه مسألة أخرى:   
راكعاً جلس يقف السلس فهل يصلي قائما بسلس أم قاعدا بدون؟ يصلي قاعدا. قال: 

أي إذا صلى راكعا أو ساجدا يلحقه السلس وإذا مل يركع ومل  أو ساجداً يركع ويسجد
 : يركع ويسجدفقاليسجد مل ينزل شيء فهل يرتك الركوع والسجود ويومئ؟ فقال ال, 

إذاً ملاذا يف القيام جيلس ويسقط عنه القيام وأما يف الركوع والسجود فال؟ يعللون لذلك 
فيقولون: ما يكفيه اإلمياء يف الركوع والسجود ألنه ال نظري له يف حال االختيار بينما 

 القيام له نظري وهو القعود مثل صالة السنة.
خوف  منه أو منها وال كفارة فيه مع خوف العنت( )إالاملستحاضة  )وال توطأ(قال:   

أي  )ويستحب غسلها(العنت أي املشقة من الزوج أو منها, احلكم السادس: قال 
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ألن أم حبيبة استحيضت فسألت النيب صلى هللا  )لكل صالة(غسل املستحاضة 
 عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صالة متفق عليه. 

وهو دم ترخيه الرحم للوالدة وبعدها وهو بقية  )وأكثر مدة النفاس(كام النفاس: أح   
هذا تعريف دم النفاس وميكن تعريفه أبخصر  الدم الذي احتبس يف مدة احلمل ألجله
وهو بقية الدم الذي احتبس يف مدة احلمل من ذلك فنقول: هو دم يعقب الولد قال 

ألن هؤالء ال يتكلمون عن علم متطور يف هذا وهللا أعلم هل هو كذلك أم ال, ألجله 
اجملال ألن هذا الكالم يتعلق ابلطب وما يتعلق ابلشرع فليس الشرع هو الذي قال هذا 

الكالم فلو كانت هناك آية أو حديث فعلى السمع والطاعة وانتهى املوضوع أما أن يعلل 
ناس ألنه قد يتغري هذا الفقيه بتعليل أخذه من علوم زمنه وعصره فهذا ليس حبجة على ال

الكالم ويكتشف العلم احلديث خالف ذلك, وأيهما أوىل ابالحرتام واألخذ العلم 
احلديث أم القدمي؟ أيهما األوىل يف األخذ الطب القدمي أم الطب احلديث املعاصر؟ حنن 

عندان مفاهيم مغلوطة, إذا قلنا هذا كتاب يف الدين نظن أن أي شيء فيه صحيح! إذا  
ا كتاب يف الدين يف الفقه مثال أو هذا شرح حلديث فاملعلومة اليت بداخله كان هذ

ومأخوذة من احلديث فمقبول وعلى العني والرأس وإن عارضه من عارضه وإن رضي 
الشرق والغرب أو سخط, لكن كان فيه أي يف الكتاب معلومة أخذها املصنف من طب 

من التمييز بني ما كان مصدره الشرع زمانه فهل هذه املعلومة صارت من الدين؟! فالبد 
وما كان مصدره البشر, وهلذا بعض الناس ال حيرتم الطب املعاصر يقول أنه ال يريد أطباء 
وال دكاترة وال..فنقول خذ كتاب طب من أايم ابن سينا تريد أن تتداوى بطب ابن سينا 

لست حبر  أو بطب اليوم أو بطب الغد فأنت حر أما أن تعتقد أن ذاك أفضل فأنت
فهناك خلل يف التفكري أن تقول أن ذاك أفضل من هذا خبالف الطب الذي يرد عن النيب 

فالبد من التمييز بني ما كان رابنيا أو بني ما كان شرعا وبني ما كان  صلى هللا عليه وسلم
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من نتاج البشر وعقول البشر, يعين هل هذه املعلومة مادام أن ذكرها إمام يف كتاب 
من الشريعة! ليس بصحيح فبعض طالب العلم ال مييز بني النتاج الشرع  شرعي صارت

وبني ما هو من عقول البشر, فمنذ مىت صارت عقول البشر حجة؟! مثال طبيب يف زمن 
ابن القيم هل يكون حجة هل كان يوحى إليه الطب يف زمانه أو زمان من قبله أم جاء به 

ق أبطباء اليوم ألن أكثرهم جتار, حىت ال يقال البشر؟هو كالم بشر, وابملناسبة أان ال أث
علي أين جالس أدافع عن أطباء اليوم, فالكالم عن الطب وليس عن األطباء, فاألطباء 
منذ سنني وأان أعاجل عندهم والزلت ومل يكتشفوا ما يب وما الذي عندي والزلت أعاين 

 فاألطباء شيء والطب شيء آخر, الطب اليوم متقدم.
ه لغة من التنفس وهو اخلروج من اجلوف أو من نفس هللا كربته أي وأصلقال:   

وأول مدته من الوضع وما رأته قبل وأكثر مدة النفاس أربعون يوما  )أربعون يوماً(فرجها 
أين؟ يف نسخة  وتقدمفتعده من األربعني  فنفاسكأمل   الوالدة بيومني أو ثالثة إبمارة

بشيء فيه خلق اإلنسان  النفاس بوضع أيويثبت حكمه  373احلاشية تقدم صفحة 
وأقله واحد ومثانون يوما وغالبا ثالثة أشهر أي تسعون يوما فاإلنسان يتشكل غالبا يف 

تسعني يوم لكن أقل مدة يتشكل فيها خلق اإلنسان واحد ومثانون يوما وهذا هو احلكم 
 األول أي أكثر مدة النفاس. 

النفاس فقد ينزل الدم يوما واحدا وميكن أال ينزل أقل  وال حد ألقلهاحلكم الثاين: قال:   
وإن جاوز الدم األربعني وصادف عادة  . الصورة األوىل ألنه مل يرد حتديدهدم أصال 

أي  إن مل جياوز أكثره وتكرر فحيض "ب"أو زاد  " أ "ومل يزد أي موعدها  حيضها
ني فما خرج عن أكثر احليض الذي هو مخسة عشر يوما. إذاً إذا جاوز الدم األربع
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األربعني صادف العادة وما زاد عليها إذاً هو عادة. أو زاد على العادة لكن نكرر ثالث 
 مرات فإذاً هو عادة ابلتكرار.

مثال: جاوز الدم األربعني وهي عادهتا مخسة أايم فصادف عادهتا مخسة أايم من يوم   
فهل صادف العادة  5إىل  2 ,1واحد يف الشهر فاألربعني كانت يوم ثالثني واستمر الدم 

أم ال؟ وهل زاد أم ال؟ ما زاد. لكن نفرض أنه زاد لكن تكرر ثالاث أي نفس الصورة , 
عادهتا مخسة واألربعني انتهت يوم ثالثني فنزل الدم سبعة أايم وتكرر ثالثة أشهر فزادت 

 العادة .
ألقوى, مبعىن يقولون: دائما احلكم ل وال يدخل حيض واستحاضة يف مدة نفاسقال:   

اآلن هي يف األربعني ومرت هذه األربعني على واحد يف الشهر فوافقت وقت احليض فهل 
جنعله حيض أو نفاس؟ نفاس ألن احلكم لألقوى فال تدخل مدة احليض واالستحاضة 

 والنفاس. 
أي اغتسلت )تطهرت(  أي األربعنيأي قبل انقضاء أكثره  )ومىت طهرت قبله( قال:  

 .كاحلائض إذا انقطع دمها يف عادهتا ت كسائر الطهاراتوصام)وصلت( 
أي  أي االغتسال )التطهري(انقطاع الدم و  )ويكره وطؤها قبل األربعني بعد(قال:   

نفس املرأة فهذه نقول هلا صل وصومي لكن يكره أن توطأ, ملاذا؟ ألهنا انقطع عنها الدم 
ه ال يكره وطؤها ألنه مثل احليض إذا يف األربعني وال أنمن أن يعود فهذا هو السبب, وعن

قال أمحد: ما يعجبين أن أيتيها زوجها على حديث عثمان بن أيب انقطع قبله. قال: 
 .العاص أهنا أتته قبل األربعني فقال: ال تقربيين وألنه ال أتمن عود الدم يف زمن الوطء

وم مث عاودها انقطع عشرين ي )فمشكوك فيه(يف األربعني  )فإن عاودها الدم(قال:   
أي يف األربعني أي نفس  كما لو مل تره مث رأته فيهاقبل األربعني قال فمشكوك فيه 

الشيء مشكوك فيها أي ولدت من غري دم وبعد عشرة أايم نزل دم فهذا الدم يف األربعني 
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فيحتمل أن يكون دم نفاس وحيتمل أن يكون دم آخر فهذا الدم املشكوك فيه ماذا تفعل 
أي العبادة واجبة يف  أي تتعبد ألهنا واجبة يف ذمتها ( "2" وتصلي "1" )تصوم فيه 

معناه تصوم  )وتقضي الواجب( "3" بيقني وسقوطها هبذا الدم مشكوك فيهذمتها 
من صوم وحنوه احتياطا ولوجوبه يقينا وال تقض وتصلي لكن الصوم الواجب تقضيه 

ربعني دم مشكوك فيه فتحتاط من إذاً هذا الدم الذي عاودها يف األ الصالة كما تقدم
حيث العبادة وتصوم وتصلي ويف نفس الوقت حتتاط الحتمال أن تكون هذه العبادة  

 كانت يف وقت نفاس وتعيد الصوم.
" 1" )كاحليض فيما ُيل(أي النفاس  )وهو(انتقل إىل مسألة أخرى: قال:   

 الفرج والصوم به كالوطء يف" 2" )ُيرم(فيما  )و(  كاالستمتاع هبا دون الفرج
يعين قال فيما حيل ومثل مبثال   والصالة الطواف والطالق بغري سؤاهلا على عوض

واحد وهو االستمتاع يف الفرج فاحليض يبيح االستمتاع فيما دون الفرج والنفاس كذلك، 
" ابحليض والنفاس ذكر فيه أربعة أمثلة: الوطء يف الفرج، الصوم، الصالة، 2وفيما حيرم "

الطالق بغري سؤاهلا على عوض أما لو سألت الطالق على عوض فهذا ال حيرم  الطواف،
به كالغسل والكفارة " ومثل: 3هذا " )جيب(فيما  )و(يف احليض وال يف النفاس. 

يعين جيب الغسل فاحليض يوجب الغسل والنفاس أيضا ويوجب الكفارة يف  ابلوطء فيه
هذا  )يسقط( فيما  )و(يف النفاس. حالة الوطء يف احليض كذلك يف النفاس لو وطئ 

مثل بوجوب الصالة فال تقضيها مث استثىن قال:  به كوجوب الصالة فال تقضيها" 4"
إذاً يف العدة نعتد  فإن املفارقة يف احلياة تعتد ابحليض دون النفاس" 1"  )غري العدة(

م وفيما جيب ابحليض وال نعتد ابلنفاس إذاً احليض والنفاس يتفقان فيما حيل وفيما حير 
 )و( وفيما يسقط به، وخيتلفان يف العدة فإن احليض حتصل العدة به والنفاس ال حتصل.
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حلصول البلوغ  قال: دون النفاس يعين البلوغ فيثبت ابحليضهذا الثاين  )البلوغ(غري 
فالنفاس ليس بعالمة محل فعالمة احلمل اإلنزال الذي حصل  ابإلنزال السابق للحمل

ال إبنزال فاإلنزال هو عالمة البلوغ. اإلنزال الذي حصل من املرأة هو فما حصل محل إ
وال  عالمة بلوغها وليس احلمل الذي حصل يف بطنها فاحلمل ليس هو دليل البلوغ. قال:

معىن هذا الكالم أن مدة النفاس  ُيتسب مبدة النفاس على املوىل خبالف مدة احليض
 الذي آل من زوجته أال يطأها أربعة أشهر غري حمسوبة على املويل خبالف احليض فحني

نضرب له املدة أربعة أشهر ففي أثناء املدة حاضت نعد أايم احليض أم خنصمها؟ نعدها 
فهي أربعة أشهر حاضت يف األربعة أشهر أربعة حيضات نعتربها داخلة يف العد لكن ال 

ست أربعني يوم حنسب النفاس فلو أهنا يف الشهر األول والشهر الثاين مث نفست وجل
 فاألربعني يوم هذه ال حنسبها يف املدة ألهنا غري معتاد.

)فأول أي ولدين يف بطن واحد  )توأمني(امرأة  )وإن ولدت( آخر مسألة: قال:  
كاحلمل الواحد فلو كان بينهما أربعون يوما فأكثر فال   النفاس وآخره من أوهلما(

ما معىن نها أو بشرب دواء مل تقض نفاس للثاين ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بط
هذا الكالم؟ يقول إذا صارت نفساء بتعديها هي بضرب بطنها, طبعا حيرم عليها ذلك, 
ضربت بطنها أو شربت دواء مل تقض يعين دمها الذي نزل وصارت نفساء بتعديها أبن 

تقض  ضربت بطنها فنزل الولد ونزل دم فهذا الدم من املتسبب فيه؟ هي بتعديها, قال مل
أي أن دمها هو دم نفاس فال تصل وال تقض وال نقول ألهنا هي السبب إذاً ال تصل 

وقت النفاس لكن تقض الصالة ألهنا هي املتسببة يف نزول هذا الدم فال يقال هذا وإمنا 
 يقال هذا دم نفاس عليها إمث التعدي نعم أما النفاس فهو نفاس أتخذ أحكامه املعتادة.

 كثرياً   ابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً وصلى هللا وسلم و  
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 كتاب الصالة
 

قال هللا تعاىل: ﴿ وصّلِّ ,  1هذا التعريف األول ونضع عنده  يف اللغة الدعاءقال:     
أقوال وأفعال خمصوصة مفتتحة ابلتكبري  ) ويف الشرع, قال:  عليهم ﴾ أي ادعح هلم

ريف الصالة يف الشرع, فالصالة يف الشرع هي أقوال وأفعال, انتهى تع ( خمتتمة ابلتسليم
مكونة من أقوال تقال ابللسان وأفعال لكن هذه األقوال وهذه األفعال ليست كأي قول 

أو أي فعل وإمنا هي أقوال خمصوصة وأفعال خمصوصة, فاألفعال كالقيام والركوع والسجود 
وأما األقوال املخصوصة فتكبرية والرفع من السجود وجلسة التشهد فكل هذه أفعال 

اإلحرام وقراءة الفاحتة واألذكار يف الركوع والسجود وبني السجدتني والتشهد فهذه هي 
األقوال, مفتتحة ابلتكبري أي تكبرية اإلحرام خمتتمة ابلتسليم يف آخر الصالة وسنعرف إن 

 ها مستحبات.شاء هللا أن هذه األقوال واألفعال بعضها أركان وبعضها واجبات وبعض
وهذا اشتقاق آخر  مسيت صالة الشتماهلا على الدعاء مشتقة من الصلوينقال:   

ومها عرقان لغوي أي هل هي مأخوذة من الدعاء أو مأخوذة من الصلوين وهذا الثاين, 
فإما أن نقول أهنا مشتقة  من جانب الذنَب وقيل عظمان ينحنيان يف الركوع والسجود

 ن هذين العرقني اللذان يتحركان مع الركوع والسجود.من الدعاء, أو مشتقة م
 جتب) ليلة اإلسراء كانت قبل اهلجرة بنحو ثالث سنوات,  وفرضت ليلة اإلسراءقال:   

( أي ابلغ عاقل ذكر أو أنثى أو  على كل مسلم مكلف( اخلمس يف كل يوم وليلة ) 
يلة على من؟ على  شرع يف اخلمس صلوات أي الواجبة فقال جتب يف كل يوم ول خنثى

, البالغ العاقل, أي جتب على من توفرت فيه ثالثة شروط 2, مكلف 1كل مسلم وهذا 
األول أنه مسلم والشرط الثاين أنه ابلغ والثالث أنه عاقل إذاً كل مسلم ابلغ عاقل فهذا 
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جتب عليه الصالة, معىن ذلك أن اليهودي والنصراين وغري املسلم وغري العاقل كاجملنون 
 البالغ كالصغري ولو كان مميزا فال جتب عليه الصالة, ومعىن هذا إذا وقفنا هنا على وغري

هذا القيد أن احلائض والنفساء جتب عليهما الصالة! فهل هذا صحيح؟! ال, ما جتب 
عليهما الصالة فهل تدخل يف قوله مسلم مكلف؟ نعم, إذاً حتتاج إىل نص صريح 

فال جتب  ( إال حائضا ونفساء)  عبد أو مبعض حر أوإلخراجها ولذلك قال املصنف: 
إمجاعا. فكل مسلم مكلف أي ابلغ عاقل سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى  عليهما

وسواء كان حرا أو عبدا أو مبعضا أي بعضه حر وبعضه عبد والبعض احلر والبعض العبد 
ألقل فيه ال يشرتط أن يكون ابلنصف فقد يكون ابلنصف وقد يكون األكثر فيه حر وا

عبد أو العكس لكن املهم أن فيه جزء حر وجزء عبد فهذا املبعض مث قال ال حائضا وال 
نفساء فال جتب عليهما إذاً لو مل يقل هذه الكلمة لدخلت احلائض والنفساء يف الوجوب 

 ومها ال جتب عليهما الصالة.
ا أن يزول بنوم أو مسألة من زال عقله هل جتب عليه الصالة أم ال؟ الذي يزول عقله إم  

إغماء أو سكر فمن زال عقله بنوم فهل جتب عليه الصالة أو ال؟ وإغماء جتب أو ال؟ 
طوعا أو  (  ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر) وسكر جتب أو ال؟ قال: 

يعين سواء سكر طوعا أو كرها أي أكره عليه, إذاً يقضي وقوله يقضي إذاً ال تسقط  كرها
وال عن املغمى عليه وال تسقط عن السكران فيجب على الثالثة أداء الصالة عن النائم 

 ( كشرب دواء أو حنوه )بعد زوال هذا العذر أي زوال النوم واإلغماء والسكر قال: 
حلديث من انم عن شرب دواء فصار ال يعي هو مل يشرب مخرا بل دواء فأفقده عقله 

وحديث أنس يف الصحيحني " من  لمصالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها رواه مس
هذا دليل ملن للنوم أم لإلغماء أم للسكر؟ للنوم والنسيان,  نسي صالة فليصلها إذا ذكرها

وغشي على عمار ثالاث مث أفاق وتوضأ وقضى وسيأيت بدليل آخر ملسألة اإلغماء, قال: 
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صنف احلديث حديث عمار أنه غشي عليه أخرجه ابن أيب شيبة يف امل تلك الثالث
والبيهقي يف الكربى لكن ليس فيه غشي عليه ثالاث وإمنا غشي عليه الظهر والعصر 

واملغرب والعشاء أربع صلوات فأفاق نصف الليل فقضاهن لكن املعىن واحد مادام قضى 
 ما وجب عليه حال الغيبوبة فهذا دليل ملسألة اإلغماء.

انتقل اآلن  تغليظا عليه ويقضي من شرب حمرما حىت زمن جنون طرأ متصال بهقال:   
إىل السكران فقال يقضي من شرب حمرما كاملسكر فلماذا يقضي؟ إذا كان املغمى عليه 
يقضي فالسكران أقل من املغمى عليه أي أقل منزلة وأقل مكانة وأكثر إمثا فإذا كان من 
فقد عقله غري آمث يقضي فكيف مبن فقد عقله آمثا فمن ابب أوىل فقد يقال هو شرب 

سكر ال يعلم أنه مسكر فليس آبمث أو أكره على شربه فنقول حىت من حيث الكيفية امل
فإن املغمى عليه هو أشد من السكران يف فقد العقل ألنه يفقد العقل ويفقد اإلحساس 
ويفقد النظر ويفقد الكالم ويفقد أشياء كثرية ومع ذلك يقضي فالسكران أقل منه لكن 

أي ابلسكر  حىت زمن جنون طرأ متصال بهف فقال: هنا مسألة جديدة أضافها املصن
مبعىن أنه لو شرب مسكرا ويف أثناء الشرب أو يف أثناء حال السكر طرأ  تغليظا عليه احملرم

عليه جنون أي مل ينفصل اجلنون عن السكر فلم يفق مث جن وإمنا وهو يف حال السكر 
أم ال يقض؟ ال يقضي,  فقد عقله مث بعد ذلك عاد,فالذي يفقد عقله جبنون هل يقضي

فاجملنون ما يقضي, لكن املغمى عليه جتب عليه فهذا هو الفرق, فيقول لو أنه سكر مث 
اتصل ابلسكر حالة جنون فهل يقضي ما فاته يف حال اجلنون فاجلواب: يقول نعم حىت 

زمن جنون طرأ على هذا السكران متصال ابلسكر, فما هو التعليل؟ قال تغليظا عليه أي 
هذا السكران إذاً يلزمه قضاء ما فاته يف حال السكر وحال اجلنون املتصل ابلسكر, على 

وافهم هذه املسألة فليس معىن تغليظا عليه أن الفقيه يتحكم يف مثل هذه األحكام وإمنا 
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املعىن أنه إذا أصابه السكر واجلنون واتصل وليس عندان حد فاصل يبني لنا مىت بدأ 
ا ماذا نفعل هل أنخذ ابألقل أم ابألشد؟ إذا أخذان ابألشد السكر وانتهى جنونه فهن

فنقول يقضي, وإذا أخذان ابألخف فمعناه نقدر فرتة انتهاء السكر وعند ذلك نقول 
يقضي إيل هنا وبعده ال يقضي ألنه كان جمنون ومل يكن مكلفا. لكنهم قالوا بل أنخذ 

عامله ابألسهل بل ابألشد ألنه ابألشد واألغلظ ألنه هو الذي تعاطى هذا املسكر فال ن
يبقى يف كل حلظة من حلظات اجلنون حيتمل أن يكون فيها أثر السكر وإذا طال مدة 

 طويلة فال حيتمل أن يبقى فيها أثر السكر.
ألنه , وهذا عرفناه من السابق قال ( وغري مميز من جمنون( الصالة )  وال تصح)  قال:  

نية؟ اجملنون وغري املميز, فغري املميز يف الغالب هو دون من الذي ال يعقل ال ال يعقل النية
السبع, فال مييز وابلتايل ال يعقل النية فال يفهم معناها وابلتايل ال يستطيع ينوي, فلهذا ال 

تصح منه العبادة اليت حتتاج إىل نية, فكل عبادة احتاجت إىل نية فلن تصح من جمنون 
تثىن كاحلج مثال فما ورد فيه نص بعينه فهذا ولن تصح من صغري غري مميز إال ما يس

هذا الثالث فال تصح لعدم النية لكن الكافر  ( كافر( تصح من )   وال )يستثىن. قال: 
خيتلف عن الصغري واجملنون يف ماذا؟ الصغري واجملنون ال يعقل النية أما الكافر فيعقلها 

ل والتمييز وعدم اإلتيان لكنها ال تقبل منه ألن من شروط صحة النية اإلسالم والعق
ابملنايف يعين ال ينوي قطعها فهذا شرط لصحة النية فإذاً الكافر ال تصح منه ألن اإلسالم 

 ( لعدم صحة النية منه وال جتب عليه كافر  ( تصح من ) وال )شرط لصحة النية 
مبعىن أنه ال مسألتان, ال تصح, فهل جتب عليه؟ فقال ال جتب عليه, ويشرحها بقوله 

هذا معناه وإال فإنه حماسب على اإلسالم وحماسب على  ب عليه القضاء إذا أسلمجي
﴿ قالوا ما سلككم يف سقر  ويعاقب عليها وعلى سائر فروع اإلسالمالصالة اليت تركها 

أي على  ( الكافر على اختالف أنواعه فإن صلى) قالوا مل نكن من املصلني ﴾ قال: 
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أي يف دار  يف دار اإلسالم أو احلربراين أو ملحد اختالف أنواع الكفر يهودي أو نص
وسواء صلى مع  مجاعة أو منفردا مبسجد أو غريهمسلمة أو بالد حرب ليست مسلمة 

أي نعامله على أنه  ( فمسلم حكما) اجلماعة أو منفردا يف مسجد أو غريه فما احلكم؟ 
ن يف الدنيا وأحكام مسلم وليس معىن ذلك أنه مسلم حقيقة فاحلقيقة هللا أعلم هبا لك

الدنيا نعامله على أنه مسلم فهذا معىن قوله حكما, ويرتتب على كونه مسلم حكما قال 
ويدفن  3 ويصلى عليه 2 ويغسل 1 فلو مات عقب الصالة فرتكته ألقاربه املسلمني

, فهذا الكالم حىت يف أبناء املسلمني الذين ظاهرهم اإلسالم فقد يكون 4 يف مقابران
ا يبطن النفاق فهو يف الدنيا أيخذ أحكام املسلمني أما يف اآلخرة فاهلل أعلم شخص منافق

به, ويذكر املصنف اآلن مسألة متعلقة هبذا الذي صلى وهو كافر واعتربانه أنه مسلم قال 
وكذا لو فال نقبل منه ذلك  وإن أراد البقاء على الكفر وقال إمنا أردت التهزء مل يقبل

عين نفس الكافر ولو يف غري وقت األذان فهو مسلم حكما فمعناه ي أذن ولو يف غري وقته
أنه لو مات نقسم تركته على املسلمني ويعامل معاملة املسلم يف الغسل والدفن وكذا 

 ويعامل معاملة املسلم يف أنه ال يقبل منه الردة .
 ني( أي يلزم وليه أن أيمره ابلصالة لتمام سبع سن ويؤمر هبا صغري لسبع) قال:   

جيب على الويل وال جيب على الصغري فالصغري ال أيمث برتك الصالة إذا كان ابن سبع لكن 
وتعليمه إايها والطهارة ليعتادها ذكرا كان الويل هو الذي أيمث إذا ترك أمره ابلصالة قال: 

جينبه املفاسد, كيف جينبه املفاسد؟ كثري من الناس يذهب  أو أنثى وأن يكفه عن املفاسد
ده حبجة أهنم صغار وال تكليف عليهم وال حساب وال كذا..فيذهب هبم إىل أماكن أبوال

فساد حبجة النزهة واللهو ويكون فيها حمرمات فهذا ال يصح وال جيوز فال يعوده على 
احملرمات وينشأ انشئ الفتيان منا على ما كان عوده عليه أبوه, أو أيذن له مثال إذا كان 
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بس الفاحشة البغيض وخاصة البنات حبجة أهنا صغرية ومل تبلغ ذكرا أو أنثى يف بعض املال
بعد فتلبس املالبس اليت ال تليق ابملرأة وتنايف احلشمة حىت تبلغ السابعة والثامنة والعاشرة 

وهي مازالت صغرية إىل ما فوق ذلك مازالت صغرية يف نظر األب واألم مث بعد ذلك 
عب عليها ألهنا اعتادت مثل هذا السفور وال فيص –هذا إذا أمرها  –سيأمرها ابحلشمة 

يقال هذا تعقيد فهؤالء صغار!! فالصغار ينشئون ويكربون على ما نشئوا عليه, فال يقال 
هم صغار! ألهنم سيكونون يف الغد كبار فأحياان ترى يف البنات الصغار من الزي الفاضح 

عتاد مثل هذه املالبس ما ال يليق ابلكبرية لكن الذي ختشاه على هذه الصغرية أن ت
وعندما نقول صغرية فال يذهب ذهنك إىل بنات الثالث واألربع بل بنات السبع والثمان 
وأكثر.. ورحم هللا ابن القيم إذ يقول وإين اعتربت معظم فساد األبناء من اآلابء, وإذا قلنا 

ساهل اآلابء فاملقصود اآلابء واألمهات فمعظم فساد األوالد هو من الوالدين من ت
 الوالدين .

أي يضرب على الصالة لعشر سنني  ( سنني يضرب عليها لعشرة( أن )  و) قال:   
حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه مروا أبنائكم ابلصالة وهم أبناء سبع 

والتفريق يف  سنني واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع رواه أمحد وغريه
مون يف حلاف واحد بل يفرق بينهم واآلن واحلمد هلل من سعة احلياة املضاجع أي ال ينا

يفرقون حىت يف الغرف لكن ليس هذا هو املقصود فالصحابة ما كان الواحد عندهم عنده 
أبن متت مدة بلوغه  1(  فإن بلغ يف أثنائها) غرفة نوم وثالث غرف لألطفال قال: 

لوغ فه يف حقه سنة وليست واجبة ولو  أي شرع يف هذه الصالة قبل الب وهو يف الصالة
كان الظهر أو العصر أو.. فكيف بلغ يف أثنائها؟ فالبلوغ يعرف أبشياء وعالمات منها 
اإلنزال وهذا ال يتصور يف أثناء الصالة, ومنها إنبات شعر العانة وال يتصور يف الصالة 

ال املصنف أبن ومنها بلوغ اخلمسة عشر سنة فهذا هو الذي يتصور يف الصالة وهلذا ق



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

273 

 
 

متت مدة بلوغه وهو يف الصالة, فإذا بلغ يف أثنائها هذه الصورة األوىل والصورة الثانية 
أي لزمه إعادهتا ألهنا أي أعاد يف الصورتني املاضيتني  ( أو بعدها يف وقتها أعاد) قال: 

كأن صلى الظهر وبعد صالة الظهر ملا صارت   انفلة يف حقه فلم جتزه عن الفريضة
اعة الثالثة بلغ اخلمسة عشر سنة إذا كان ضبط والدته ابلساعة فهو يف الساعة الثالثة الس

بلغ اخلمسة عشر فأصبح اآلن مكلف والظهر مل يصلها حال التكليف وإمنا صالها 
السنية ملا صالها قبل التكليف فكانت منه سنة ومل تكن فريضة فالبد أن يصليها على 

كيف يعيد التيمم؟ يعيده ألن   م ال الوضوء واإلسالمويعيد التيموجه الفريضة قال: 
التيمم ملا تيمم قبل التكليف والبلوغ تيمم لنافلة أم فريضة؟ لنفل يف حقه ويف أثناء الوقت 
بلغ فهذا التيمم حيتاج أن يعيده للفريضة, هذا هو معناه. وال يعيد الوضوء وال اإلسالم. 

لك للنفل أما للفرض فيحتاج أن يعيد التيمم حىت إذاً عندان التيمم يعيده ألنه تيمم قبل ذ
يصلي الفريضة لكن الذي يصلي نفل فإن التيمم يصلح, هذا أمر أما الوضوء فهل يعيده؟ 
إذا توضأ قبل الصالة وبعد أن توضأ ودخل الوقت بلغ فهل يعيد الوضوء؟ فاملصنف يقول 

يتوضأ لنفل أم لرفع احلدث؟ ال يعيد, فلماذا ال يعيد الوضوء؟ ألن الوضوء إذا توضأ هل 
لرفع احلدث فاحلدث ارتفع بذاك الوضوء فهو ال يتوضأ لصالة الفريضة فيصل هذا الفرض 

وال يصل غريه فهل أحد يقول هبذا ؟!مل يقل أحد هبذا, أما التيمم فمر معنا أنه إذا جاء 
ه فرضا لكن للتيمم فإنه البد أن ينوي هل يتيمم لفرض أم لنفل فإن تيمم للنفل مل يصل ب

يف الوضوء يتوضأ لريفع احلدث فإذا ارتفع احلدث فقد انتهى فصار اآلن غري حمدث صغريا 
أو كبريا أو صغريا مث أصبح كبريا مكلفا فاحلدث مرتفع, وكذا وال اإلسالم فال يعيد 

اإلسالم فال نقول تشهد وأعد الشهادتني ألن اليت قلتها يف الصغر كنت غري ابلغ!! ال, 
 ذلك. ال يعيد
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 أو أتخري بعضها ( املختار أتخريها عن وقتها( على من وجبت عليه )  وُيرم) قال:   
أو أتخري بعض الصالة كأن جيعل ركعة داخل الوقت وركعة خارجه أو حىت ثالث ركعات 

داخل الوقت والرابعة خارج الوقت فال جيوز هذا أن جيعل جزء الصالة خارج الوقت وال 
خارج الوقت فال جيوز هذا ال جيوز له أن يؤخرها عن وقتها حىت بعضها نصف ركعة 

املختار وهذا الكالم إذا كان هلا وقت اختيار ووقت ضرورة لكن إذا كان ما عنده إال 
وقت اختيار فال يؤخرها عن وقتها ألنه إذا أخرها عن وقتها املختار فمعناه أنه سيصليها 

أما إذا ما كانت عصر وال عشاء فمىت  أين؟ يف وقت الضرورة إذا كانت هلا وقت ضرورة
يستثين  ( لعذر إال لناوي اجلمع) يصليها؟ يصليها قضاء أي يف الصالة اليت تليها. 

إذاً انوي اجلمع  فيباح له التأخري ألن وقت الثانية يصري وقتا هلما صورتني, هذه األوىل:
العصر, قال لعذر ميكن أن يؤخرها عن وقتها, دخل الظهر فلم يصل ونوى أتخريها إىل 

(  و) أي معناه إذا كان يباح له مجع التأخري ألن وقت الثانية هو وقت األوىل, والثاين: 
فهذا الذي اختاره أكثر األصحاب لكن  ( املشتغل بشرطها الذي ُيصله قريباً إال ) 

خالفهم تقي الدين فيس هذه املسألة, هذه املسألة يقول إال ملشتغل بشرط من شروطها 
حيصله قريبا يعين الذي يشتغل بشرط من شروط الصالة ويغلب على ظنه أنه حيقق الذي 

هذا الشرط قريبا ماذا يعين قريبا؟ هل داخل الوقت أم خارج الوقت بزمن يسري؟ الثاين أي 
بعد خروج الوقت بزمن يسري ألنه يتكلم عن أتخريها فقال وحيرم أتخريها عن وقتها ولذا 

ا الوقت بزمن يسري أما إذا كان حيصله بعد خروج الوقت بزمن قال إذا كان حيصله أي هذ
طويل فال جيوز له على املذهب, إذاً الشرط هو أن اإلنسان ميكن أن يؤخر الصالة عن  

وقتها يف حالني , األول للذي ينوي اجلمع إذا كان يباح له اجلمع كاملسافر واملريض أو 
ال بسنة من سننها ويكون هذا الشرط غري ذلك, والثاين املشتغل بشرطها وليس مشغو 

حيصله قريبا, فلو كان مشتغال بغري شرطها وسيؤخر الصالة كأن كان مشغوال ابملذاكرة 
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ألن عنده اختبارات!! أو سيؤخر الصالة ألنه مشغوال بتحقيق الشرط كسرت العورة 
ر بزمن والوضوء أو حنو ذلك وال يستطيع أن حيقق هذا الشرط إال بعد أن خيرج وقت الظه

كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غريه إذا مل يفرغ من طويل فهذا ال يؤخر الصالة. قال: 
فهذا مثال فالذي عنده ثوب مشقوق ال يستطيع يصلي فيه  خياطته حىت خرج الوقت

فيشتغل خبياطة الثوب ليسرت العورة واملقصود ابلثوب قطعة قماش تلف عليه ليسرت العورة 
فها عليه وتسرته فليفعل وليصل, وال يشرتط أن يصلي يف ثوب العيد أما إن استطاع أن يل

أو .. أما إذا كان عنده قطعتا قماش وكل قطعة ال تسرت العورة فاحتاج لكي يصل ساتر 
العورة أن خييطهما فإذا اشتغل خبياطتهما سيخرج وقت الظهر لكن يفوته عشر دقائق أو 

و ماء مثال فلكي حيضر املاء ليصل سيخرج حنوه فال أبس وهذا هو معىن كالم املصنف أ
 من الوقت بزمن يسري أو يصنع حبل ليخرج املاء من البئر.

وملن لزمته التأخري يف أي صلى يف الوقت على حاله  فإن كان بعيداً عرفاً صلىقال:   
من لزمته أي الصالة التأخري أي يباح له التأخري  الوقت مع العزل عليه ما مل يظن مانعا

لوقت مع العزم عليه, اآلن دخل وقت الظهر وأنت مسلم مكتمل فيك الشروط إذاً يف ا
يلزمك الصالة لكن هل جيب عليك أن تصليها يف أول حلظة أم ميكن أتخريها إىل ما قبل 

آخر الوقت فقال يباح له التأخري لكن يف الوقت ليس يؤخر حىت خيرج الوقت وإمنا يف 
إىل الرابعة فهو ابخليار له أن يصلي ما بينهما إىل ما الوقت فهب أن الظهر من الواحدة 

إذاً يؤخر  مع العزل عليهقبل الرابعة ألن يف الرابعة سيخرج الوقت قال لكن بشرط آخر 
نعم لكن مع عزم القلب أنه سيصل أما إذا ما عزم على الصالة فال جيوز ذلك, وليس 

و حيض, أما إذا كان يظن مانعا كقتل أ  ما مل يظن مانعاهذا لكل أحد بل قال املصنف: 
كأن دخل الظهر الساعة الواحدة وهو حمكوم عليه ابإلعدام وسينفذ احلكم يف الثالثة فهل 

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

276 
 

 

 

 

 

 

 

له أن يؤخر؟ ال ألنه يغلب على ظنه أنه سيموت فال يؤخر إىل الثالثة وإمنا يؤدي الصالة 
, افرض أنه دخل وهذا الكالم يف حق من له التأخري وتسقط مبوته ومل أيمثقبل ذلك قال: 

وقت الظهر فلم يصل يف أول الوقت وعزم على الصالة يف وسط الوقت مث مات فتسقط 
من عليه لكن هل أيمث؟ ال أيمث. إذاً الذي أيمث هو من أخرها مع العزم على أدائها مث مات 

 ومل يكن يغلب على ظنه ذلك.
إذاً من جحد  لهافع إذا كان ممن ال جيهله وإن ( ومن جحد وجوهبا كفر) قال:   

وجوهبا يكفر لكن بشرط أن يكون مثله ال جيهل هذا لكن لو جحد وجوهبا ومثله جيهل  
كرجل يعيش بني الكفار وجيهل أحكام اإلسالم ويتوقع منه أن جيهل ذلك فيعرف مث بعد 

ذلك حيكم بكفره, مث قال وإن فعلها, فهو جحد وجوهبا لكن صلى فهو كافر فكل 
م كاألركان اخلمسة وغريها من األشياء اليت انعقد اإلمجاع عليها فمن القطعيات يف اإلسال

أنكرها يكفر, فما كان معلوم من الدين ابلضرورة فمنكره كافر ولو فعله كالذي يقول 
اخلمر مباح حالل لكن ال يشربه إن كان مثله ال جيهله فال شك أن هذا كفر وردة 

اخلمر مع إقراره أبهنا كبرية ومنكر فال  فاملسألة ليست أن أترك أو أفعل, فالذي يشرب
خيرج من امللة بل هذا عاص مرتكب كبرية لكن الذي ينكر حترميها فهذا الذي خيرج من 
امللة ولو مل يشرهبا وكذلك الراب فالذي ينكر حرمة الراب فالراب حمرم ابإلمجاع لكن هذا غري 

و ال تدخل فمنكره خيتلف. اخلالف يف بعض صور الراب خيتلف فيها هل تدخل يف الراب أ
ألنه مكذب هلل ورسوله وإمجاع األمة وإن ادعى اجلهل كحديث اإلسالم عرف قال: 

يين ادعى اجلهل وُعرِّف فأصر كفر  وجوهبا ومل ُيكم بكفره ألنه معذور فإن أصر كفر
وهنا حتتاج توضيح, املصنف يقول حيكم بكفره فمسألة الكفر ليست آلحاد الناس فهذا 

أ, اآلن كلكم مسعتم هذا الكالم فتخرج لرتى صورة من هذه الصور فتقول هذا  من اخلط
كافر بل ليس األمر كذلك بل الكفر ليس آلحاد الناس فاحلكم ابلكفر ليس آلحاد 
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الناس, فالذي يطلق أحكام الكفر هو احلاكم القاضي, هذا يف الدنيا أما يف اآلخرة فكل 
دة أحد فاهلل يعلم ابلنوااي فيعلم من هو الصادق بعمله فال حيتاج إىل قاض حيكم أو شها

ومن هو املنافق ومن يبطن الكفر ويظهر اإلسالم ومن يبطن اإلسالم ويظهر اإلسالم إىل 
غري ذلك فاهلل يعلمه لكن نتكلم عن أحكام الدنيا فأحكام الدنيا ال نعامل أحدا من 

ن فالن انطبقت عليه قاعدة الناس أبنه كافر حىت يصدر حكم فيه أبنه كافر. أما جمرد أ
الكفر كأن ترك الصالة أو جحد أمرا من هذا فال نستطيع أن نطبق عليه حكم الكفر يف 

الدنيا كأن ال نـَُورِّث أوالده ألن هذه أحكام قضائية فالقاضي يصدر فيه حكما مث ينفذ 
اضي فيه, فإذا مل يصدر حكم القاضي أبن مل يذهب أحد للقاضي ابملسألة أو ذهبوا للق
فأعطاهم موعدا بعد شهور فأصاهبم امللل فما تواصلوا يف القضية فهل صار بذلك 

مسلما؟ نقول: يف الدنيا نعامله معاملة املسلم وأما يف اآلخرة فاهلل أعلم به فقد يكون فعال  
أي هو مؤمن هبا ومصدق  ( أو كسال ال جحودا وكذا اتركها هتاوان) كافرا مرتدا . قال: 

ا من ابب الكسل والتهاون فقال يكفر أيضا فمعناه يكفر ويقتل ردة وعنه ومع ذلك يرتكه
ال يكفر ويقتل حدا, فأصبح اترك الصالة جحودا كافرا ابإلمجاع واترك الصالة هتاوان  

كافر على خالف, مذهب اجلمهور أنه ال يكفر هذا إذا تركها هتاوان ال جحودا, فعند 
ر وله رواية أخرى توافق اجلمهور أنه ال يكفر اجلمهور ال يكفر وعند اإلمام أمحد يكف

 واملعتمد يف املذهب أنه كافر أنه إذا تركها هتاوان يكفر.
لكن كثري من الناس يرتك الصالة ولألسف هذا يف الشباب كثري وإذا قلنا يف الشباب   

فمعظم فساد األبناء من اآلابء فكثري من الشباب يرتك الصالة فإذا كان هذا الشاب 
يرتك الصالة يقر يف نفسه أن الصالة واجبة ويعرتف أنه خمطئ ويشعر أبنه مذنب  الذي

وعاص فهذا هو التارك هتاوان وكسال وهذا هو الذي فيه اخلالف بني اجلمهور واإلمام 
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أمحد فعند اجلمهور فاسق وعند اإلمام أمحد كافر, أما الذي ال يصل ويرى أن الصالة 
ف والرجعية فهذه والعياذ ابهلل ردة ونقول ذلك وال منقصة أو أهنا من عالمات التخل

إشكال فيه لكن ال نستطيع أن نطبقها على شخص حىت يصدر فيه حكم قضائي أما يف 
الدنيا فال نستطيع أن نقول هذا كافر وهذا..ال نستطيع ذلك إال بقضاء وهذا الذي 

ونون ابلغرب ويرون أن أخشاه على كثري من أبناء األمة أهنم ما يصلون ألهنم معجبون ومفت
اإلسالم شيء قدمي ورجعي وكذا فهذا إذا كان يعتقد أن اإلسالم رجعي فهل يعتقد أن 
الصالة رجعية فإذا اعتقدها كذلك فهذا بعيد عن اإلسالم وليس له يف اإلسالم نصيب 

فهذا كفر وردة والعياذ ابهلل أما الذي يرتك الصالة ويشعر أبنه مذنب وعاص فهذا هو حمل 
 الف .خ
وقفنا عند مسألة اترك الصالة وأن من تركها جحودا فقد كفر ابإلمجاع ومن تركها هتاوان   

فعلى املذهب هو كافر وهناك رواية أخرى أبنه ال يكفر لكن يقتل حدا, وعلى الروايتني 
 هو يقتل فعلى رواية الكفر يقتل ردة وعلى رواية عدم الكفر يقتل حدا.

دعاه اإلمام أو دعاه القاضي الذي  1 ( لفعلهاإمام أو انئبه ودعاه ) قال املصنف:    
ثالثة شروط حىت يصدق عليه  3 ( وضاق وقت الثانية عنها 2 فأصر) هو انئبه لفعلها 

أي عن الثانية حلديث أول ما تفقدون من دينكم األمانة وآخر ما احلكم ابلكفر 
يء فإن مل يدع لفعلها مل تفقدون الصالة قال أمحد كل شيء ذهب آخره مل يبق منه ش

إذا مل يدعه اإلمام مل حيكم بكفره إذاً الشروط ثالثة, ترك الصالة هتاوان هذا  ُيكم بكفره
فأصر  1شرط, أو نقول الشروط يف كفر اترك الصالة هتاوان ثالثة دعاه اإلمام لفعلها هذا 

ن األوىل تصبح , ملاذا ضاق وقت الثانية عنها؟ أل3وضاق رقت الثانية عنها هذا  2هذا 
فائتة إذا خرج وقت األوىل يعين دعاه يف وقت الظهر فأصر فال حيكم بكفره فخرج وقت 
األوىل فأصبحت األوىل فائتة ألن وقت العصر دخل فصارت الظهر عنده فائتة فلما ترك 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

279 

 
 

الثانية علمنا عند ذلك أنه عازم على الرتك ألنه عنده قضاء فلم يصل القضاء وال األداء 
ج وقت الثانية فعند ذلك حيكم عليه ابلكفر, إذاً يدعوه إمام أو انئبه إىل الصالة حىت خر 

فيصر على الرتك حىت متر صالتني وهناك خالف يف الصالتني أو الثالث فبعضهم يزيد 
على ذلك والبعض يقول صالة واحدة وهذا هو املذهب فعند ذلك يكفر وإذا مل يدع 

يكون تركها لعذر يعتقد أنه عذر لسقوطها ملثله,  لفعلها فال حيكم بكفره الحتمال أن
يعين إذا مل يصل من يف حاله تسقط عنه الصالة, أو يعتقد أنه جيوز له أن يؤخر الصالة 

إىل يوم آخر كاليوم الثاين والثالث وكذا, وعلى العموم إذا مل يدع إىل فعلما مل حيكم بكفره 
  يعلم كفره من إميانه.يف الدنيا أما يف اآلخرة فأمره إىل هللا وهللا

وال يقتل حىت يستتاب ثالاث الحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها ملثله ) قال:   
ثالاث أي ثالثة أايم بلياليها  وفيما إذا تركها هتاوان ( أي فيما إذا جحد وجوهبا فيهما

ضربت فإن اتاب وإال مثل املرتد, فيهما يعين فيما جحد وجوهبا أو إذا تركها هتاوان 
أي جممع عليه يعين   وكذا ترك ركن أو شرطيعين يكفر جاحدها  واجلمعة كغريها عنقهما

كذلك لو ترك ركنا هو ما ترك الصالة لكن ترك ركنا من أركان الصالة جممع عليه أو ترك 
شرطا من شروط الصالة جممع عليه فهذا مل يصل مثله مثل اترك الصالة فيكفر لكن لو 

تلف فيه فما يكفر ألنه ال يعتقد ركنية هذا األمر أو شرطية هذا ترك ركنا أو شرطا خم
الفعل. مثل شخص ترك ركوع فنقول هذا ما صلى فندعوه إىل الصالة فإن جحد الركوع 

صار جاحدا للصالة وإن قال أان تعبان وكسالن فما أركع فأصلي بدون ركوع هو يعلم أن 
سيدعوه اإلمام لفعلها فإن أصر يف  الركوع واجب لكن يتكاسل عن الركوع فمعناه أنه

الصالة األوىل والثانية على ترك الركن اجملمع عليه وكذلك الشرط اجملمع عليه كأن يصلي 
 وينبغي اإلشاعة عن اتركها برتكها حىت يصليمن غري وضوء أو يصلي إىل غري القبلة 
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هو اجتهاد فقهاء يعين زجرا له, وهذا ال أتخذوه نصا مسّلما فهذا ليس كالم هللا وإمنا 
فمعناه إذا كان هذا األسلوب أنفع له إذا كان اجملتمع كله يصلي وهذا ال يصلي فإذا 

أشعنا وزجرانه وكذا يصل لكن إذا كان اجملتمع كله ال يصلي وأنت وحدك تصلي أو أنت 
وأمثالك أو كان مثل هذا الفعل مع هذا الشخص ال جيدي ألنه حيمله على العناد 

العالجات واألدوية تعطى مبقدار مناسب للشخص املناسب فليس كل  واإلصرار فهذه
إذا كان  وال ينبغي السالم عليه وال إجابة دعوتهدواء يصلح لكل مرض وال لكل مريض 

أنفع له فإذا ما سلمنا عليه ومل جنب دعوته ينزجر فنفعل هذا لكن إذا كان على العكس 
كلمناه وهذا خيتلف حبسب حال اإلسالم قوة هو األنفع له إذا سلمنا عليه وتلطفنا معه و 

وضعفا فإذا كان املسلمون يف حالة قوة فمثل هذه األساليب تكون أردع ملثل هؤالء وأما 
إذا كان العكس وبغض النظر عن القوة والضعف نتكلم اآلن على حالة الشخص فهو ال 

ما هي؟ أن يصلي  يصلي كيف نعامله؟ نعامله ابألسلوب الذي يقربه إىل الصالة, فالغاية
هذا اإلنسان أم ننتقم منه؟ أن يصلي, فإذا كان الكالم معه ابللني أنفع فنسلكه وهلذا 

أحذر فإن كثريا منا عندما يتعامل مع املخالفني والعصاة وكذا وكلنا معاصي ولكن حنن ال 
نفتش يف عيوبنا وإمنا نفتش يف عيوب اآلخرين فعندما نرى صاحب معصية فال نتعامل 

معاملة املشفق الطبيب الذي يريد العالج له والرمحة به وإمنا يعامله معاملة الذي يريد  معه
االنتقام منه فيعامله بشدة وغلظة وعنف وكذا !! ملاذا تفعل هذا؟! فهل هذه الطريقة هي 
اليت جتعله يصلي ؟! فيمكن أن يكون اجلواب ال, وعلى العموم إذا كان هذا الكالم غري 

ت رجال ال يصلي فضع نفسك مكانه وختيل ما هي الطريقة اليت تريد أن مقنع فإذا رأي
يعاملك اآلخرون هبا فإذا كنت تريد أن يعاملوك ابلزجر والنهر واإلهانة وترى أن هذه هي 
الطريقة اليت تنفع لردك إىل رشدك فافعل هذا األسلوب وإذا كنت تريد أن يكلمك الناس 

ز وأنه يف شرع هللا حمرم ويتكلم أبدب ويرّغب يف بلطف ويقنعك أبن هذا حرام وال جيو 
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الصالة وينفر من تركها ...فإذا كنت تريد هذا الثاين فافعل. لكن هل واقعنا على األول أم 
 الثاين؟ ..هللا أعلم.

قاله الشيخ تقي الدين ويصري مسلما ابلصالة وال يكفر برتك غريها من زكاة قال:   
ا الذي كفر برتك الصالة هتاوان أو جحودا يصري مسلما يعين هذ وصوم وحج هتاوان وخبال

 ابلرجوع إىل الصالة وفعلها .
انتقل بعد ذلك إىل ترك غري الصالة من زكاة أو صوم أو حج هتاوان وخبال فهل يكفر؟   

ال, فالصالة فقط هي اليت جاء فيها النصوص, لكن اكتب عند خبال: ويكفر جبحودها, 
 صوم أو احلج نعم سيكفر .يعين لو جحد الزكاة أو ال

 ابب األذان
أي إعالم ويف الشرع  وأذان من هللا ورسوله  هو يف اللغة: اإلعالم. قال تعاىل:   

بدخول وقت الصالة هذا  ()إعالم بدخول وقت الصالة أو قربه لفجر بذكر خمصوص
 عندان الكالم يف أذان الفجر الثاين وكل الصلوات اخلمس, وقوله أو قرب الوقت فأحياان

أذان واحد ليس لإلعالم بدخول الوقت وإمنا لإلعالم بقرب دخول الوقت وهو ألذان 
الفجر األول, بذكر خمصوص إذاً األذان إعالم بذكر خمصوص وليس أبي عبارة اليت هي 

أقام  ( يف األصل مصدر أقامواإلقامة)مخسة عشر مجلة أو سبعة عشر مجلة اليت ستأيت 
( ويف الشرع )إعالم ابلقيام إىل الصالة بذكر خمصوصامة فعل ماض يقيم مصدره إق

إعالم ابلقيام إىل الصالة فصار الفرق بني األذان واإلقامة فاألول إعالم بدخول الوقت 
ويف احلديث: "املؤذنون أطول والثاين إعالم ابلقيام إىل الصالة أي ابلدخول يف الصالة 

 (مها فرضا كفاية )يدل على شرف املؤذنني, وهذا  الناس أعناقًا يوم القيامة" رواه مسلم
حلديث:" أي األذان واإلقامة حكمهما فرض كفاية إذا سقط به البعض سقط عن الباقني 
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فمعناه أنه ال  إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم" متفق عليه
ة فرض كفاية جيب عليكم مجيعا أن تؤذنوا فمعناه أنه فرض كفاية, اآلن األذان واإلقام

ألنه مجع فلم  2ألنه جنس الذكورة, و 1, 2مجعا  (1 على الرجال) على من؟ قال: 
أي  4 ( املقيمني)  فمعناه أن العبيد ال جيب عليهم 3 األحرار يقل على الرجل الواحد, 

عرفنا  يف القرى واألمصار ال على الرجل الواحديف القرى واألمصار فأخرجت املسافر, 
وكذا اخلنثى, وال على املسافرين وال على  وال على النساءمن قوله الرجال  هذه العبارة 

العبيد والنساء املذهب فيهن يكره هلن وهناك رواية ابإلابحة وأخرى ابالستحباب, إذاً 
حكم األذان واإلقامة ابلنسبة للمرأة والشروط مل تنته بعد مكروه, فاملذهب أهنما يكرهان 

( اخلمس  للصلوات وال على العبيد وال على املسافرين )جال هلن فيقول مها وظيفة الر 
صارت اآلن الشروط ستة  املقتضيات دون 6 دون املنذورة واملؤداة 5 ( املكتوبة )

فهما فرض كفاية على الرجال اجلماعة املقيمني األحرار للخمس أما للسنن فال, املؤداة 
 أي إذا كانت أداء.

, فاملقضية ال جيب 3 وملقضية 2 وسفر 1 ن ملنفردواجلمعة من اخلمس ويسنا قال:  
فيقاتلهم  إمجاعا أي األذان واإلقامة(  يقاتل أهل بلد تركوها) فيها األذان وإمنا يسن 

هذا هو التعليل ألهنما من شعائر  اإلمام أو انئبه ألهنما من شعائر اإلسالم الظاهرة
البا أجزأ عن الكل وإن كان وإذا قام هبما من ُيصل به اإلعالم غ اإلسالم الظاهرة

هذه هي الكفاية ألن األذان هو اإلعالم بدخول الوقت فإذا حصلت الكفاية  واحدا
وإال زيد بقدر احلاجة كل ابلبعض أجزأت عن الكل وإن كان واحدا وإن مل جيزأ الواحد 

إذاً كيف طريقة الزايدة؟ إذا كان  أو دفعة واحدة مبكان واحد من البلد واحد يف جانب
املؤذن الواحد ال يكفي معناه نزيد أبن جنعل مؤذان يف املسجد ومؤذان يف مكان آخر أو 

جنعل مؤذنني يف وقت واحد يؤذانن بصوت واحد وهذا كان معموال به قبل مكربات 
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لكن عند اإلقامة ال حنتاج إىل أن يقيم اجلميع بل واحدا الذي  ويقيم أحدهمالصوت 
إذا حصل خالف  وإن تشاحوااضرين ابلقيام إىل الصالة يقيم ألن اإلقامة هي إعالم احل

أي بدون األذان  وتصح الصالة بدوهنما أقرعبني املؤذنني كٌل يريد األذان أو اإلقامة 
أي تركهما معا ال ترك أحدمها فالكراهة اليت يقصدها املصنف أن يرتك  لكن يكرهواإلقامة 

وحترم ) هلا.  صلى هللا عليه وسلم األذان واإلقامة والدليل لذلك هو عدم ترك النيب
أي ُيرم أخذ األجرة على األذان واإلقامة أي الرواتب اليت أيخذها املؤذنون  ( أجرهتما

 رزق من بيت املال( أخذ )  ال )ألهنما قربة فال أيخذ عليهما راتبا ألهنما قربة لفاعلهما
ن مال الفيء لعدم يعين جيوز أخذ املؤذن الرزق من بيت املال م من مال الفيء(  1

متطوع ابألذان واإلقامة لكن إذا وجد املتطوع فال جيوز أخٌذ, إذاً ميكن للمؤذن أن أيخذ 
من بيت املال فليس فيه أبس, مثل القضاة وغريهم, أما إذا كان هناك املتطوع فال أيخذ 
شيء واآلن ال يوجد متطوع . والرزق يعين عطاء من بيت املال لعدم وجود متطوع وال 

شك أنه يف هذه األزمان املتأخرة وال أقصد اليوم بل من مئات السنوات أصبح ابملسلمني 
حاجة إىل أن يكون هناك مؤذان متفرغا لألذان ويعطى للحاجة لكن لو تصوران وجود 
مؤذان متفرغا للصلوات اخلمس أو متطوعون يتناوبون على الصلوات اخلمس فال أيخذ 

ابألذان واإلقامة فال ُيرم كأرزاق القضاة (  تطوعلعدم م) املؤذن أجرة على ذلك 
 يعين مثل القاضي عندما أيخذ الرزق وكذا الغازي. والغزاة

 ( أي رفيع الصوت ألنه أبلغ يف اإلعالميكون املؤذن صيتًا ( سن أن )  و )قال:   
اآلن يذكر مستحبات يف املؤذن أن يكون صيتا هذا األول والصيت هو رفيع الصوت, ملا؟ 

زاد يف املغين وغريه أن يكون حسن نه أبلغ يف اإلعالم واهلدف من األذان هو اإلعالم أل
يعين ينبه للصالة بصوت حسن أفضل من أن ينبه بصوت  ألنه أرق لسامعه 2 الصوت
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فيسن أن يكون  3 (أمينًا ) ] إنه أندى منك صوات [  صلى هللا عليه وسلمسيء قال 
أي ظاهرا وابطنا فيستحب أن يكون املؤذن عدال  دالأي عأمينا وشرحها املصنف بقوله 

يف الظاهر وفيي الباطن أي رجال صاحلا أما أن يكون عدال فقط فهذا واجب أما الباطن 
ألنه مؤمتن يرجع إليه يف الصالة فال يعلم به إال هللا لكن ال يكون املؤذن فاسقا ظاهرا 

أن يكون عاملا ابلوقت فهل العلم  ليتحراه فيؤذن يف أوله 4 ( عاملًا ابلوقت)  وغريها
ابلوقت ابلنسبة للمؤذن سنة وال جيب عليه أن يكون عاملا ابلوقت؟ ال جيب عليه, ملاذا؟ 

ألنه ميكن لغريه أن ينبهه للوقت كما كان حيصل من عبد هللا بن أم مكتوم, كان مؤذان 
ملا ابلوقت وكان يؤذن إذا قيل له أصبحت أي دخل الصباح وال يشرتط أن يكون هو عا

 لو كان هو عاملا ابلوقت فهذا أفضل لكن ليس بشرط وهلذا ذكره هنا فيما يسن .
قدم أفضلهما فيه أي اختلفا كل واحد يريد أن يؤذن  فإن تشاح فيه اثنان فأكثرقال:   

سنفاضل بينهما أبمور, األول أفضلهما فيه أي يف األمور  1 أي فيما ذكر من اخلصال
عاملا ابلوقت [ فمن   –عدل يف الظاهر والباطن  –ن الصوت حس –املاضية ] صيت 

مث إن استووا كان فيه ثالثة من هذه الصفات مقدم على من فيه صفتني ..وهكذا قال: 
حلديث ليؤذن أي أعقلهما وأفضلهما داينة  2 ( أفضلهما يف دينه وعقلهفيها قدم ) 

 اجلريان( أكثر ) من خيتاره  ) ( إن استووا قدم مث لكم خياركم رواه أبو داود وغريه. )
 مث) فإن كانوا هم يرتضون األول أو الثاين فهم أوىل ابالختيار  ألن األذان إلعالمهم 3 (

( أي األذان  وهو)  فأيهم خرجت له القرعة قدم 4 (قرعة )  ( إن تساووا يف الكل فـ
 ع الشهادتني( ألنه أذان بالل رضي هللا عنه من غري ترجي مخس عشرة مجلةاملختار ) 

ترجيع الشهادتني هو ترجيع ذكر الشهادتني سرا مث رفع الصوت هبما فيقول أشهد أن ال 
إله إال هللا سرا أوال مث جيهر هبا وهكذا أشهد أن حممدا رسول هللا سرا مث جيهر هبا بصوت 

مرتفع فهذا هو الرتجيع والرتجيع ورد يف احلديث لكن عند املصنف خالف يف مسألة 
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إذاً  فإن رجعهما فال أبسهل هو مستحب أم مباح؟ ففي املذهب هو مباح  الرتجيع
 أي يستحب أن يتمهل يف ألفاظ األذان 2( يرتلها ) الرتجيع مباح بصوت منخفض 

فهذه مستحبات يف األذان أن يرتله ويتمهل يف ألفاظ األذان هذا هو الرتتيل أما احلدر 
عالم الناس بدخول الوقت فالرتتيل أنفع يف فهو السرعة ويكون يف اإلقامة ألن األذان إ

وصول الصوت وأما اإلقامة فهي إعالم احلاضرين وال حيتاجون إىل رفع صوت وال إىل 
هللا أكرب, هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب أشهد أن ال  2 ويقف على كل مجلة تطويل الصوت

كاملنارة ألنه  4 ( على علو)  3 وأن يكون قائما إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا..
( من احلدث  متطهرًاوأن يكون ) فقائم شيء وعلى علو شيء آخر  أبلغ يف اإلعالم
فاألذان مكروه لكنه صحيح وإقامة  ويكره أذان جنب وإقامة حمدث 5 األصغر واألكرب

ويف الرعاية يسن أن  احملدث ألنه إذا أقام الصالة سيذهب للوضوء ويفوته بعض الصالة
فلو كان ثوبه جنس أو بدنه فيه جناسة فإن األذان  متطهرا من جناسة بدنه وثوبه يؤذن

جاعاًل )  ألهنا أشرف اجلهات 6 ( مستقبل القبلة) سيصح فهي مسألة استحباب فقط 
إذا وضع السبابتني يف األذنني  ألنه أرفع للصوت 7(  يف أذنيه( السبابتني )  أصبعيه

فال  8 (غري مستدير )  رضي هللا عنهمعن الصحابة فهو أرفع للصوت وهذا الذي ورد 
فال أيخذ دائرة نص عليها املصنف ألن بعض أهل العلم  يزيل قدميه يف منارة وال غريها

يرى استحباب أن يستدير يف املنارة ألنه إذا استدار وهو يؤذن جهة القبلة فإذا استدار 
وعنه يزيلها يف منارة  وال غريها فال يزيل قدميه يف منارةأمسع اجلهات كلها فهذا وجهه 

وحنوها للحاجة فعلى رواية غري مستدير فيلتفت والقدمان اثبتتان مكاهنما فيلتفت بوجهه 
وصدره لكن ال يلتفت بقدميه أيضا وال يدور وهذا هو املعتمد يف املذهب والرواية الثانية 

ملتفتا يف احليعلة )  أنه إذا كان يف منارة فال أبس أن يستدير حىت يسمع اجلهات كلها.
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 9 ( أي يسن أن يلتفت ميينا حلي على الصالة ومشاال حلي على الفالح ميينا ومشاال
فيلتفت يف األذان فقط دون اإلقامة فيمكن أن نكتب االلتفاف خاص ابألذان وعند قوله 

ميينا أي برأسه وعنقه وصدره لكن الرجل اثبتة مكاهنا مع أن ظاهر احملرر أنه ال يلتفت 
ابلصدر وإمنا يلتفت ابلعنق والرأس فقط لكن املذهب أنه يلتفت ابلثالثة ابلرأس والعنق 
والصدر وأما الرجل فهي اثبتة مكاهنا, لكن هنا انزلة: فهنا سؤال يتبادر إىل الذهن إذا  

كان األذان يف مكرب الصوت فهل يلتفت أم ال؟ فهذه انزلة أي مسألة عصرية إذا كان 
ستطيع أن يلتفت معه فيلتزم السنة ويلتفت فيكون مل خيل ابلسنة ومل عنده مكرب الصوت ي

خيل كذلك ابملقصود والغاية وهو اإلبالغ وهذا وارد ألن األجهزة اآلن متطورة, إما إذا  
كان املكرب اثبتا فإذا أراد أن يلتفت إىل اليمني ذهب الصوت فإذا كان األذان يؤدي إىل 

أنه يرتك االلتفات ليقوى الصوت ألن مشروعية  ضعف الصوت فأيهما يقدم ؟ الظاهر
االلتفات إمنا لإلبالغ فإذا كان االلتفات ال يؤدي إىل اإلبالغ ؟! وطبعا هذا هو الذي 

 اختاره الشيخ العثيمني عليه رمحة هللا أنه ال يلتفت إذا كان يؤدي إىل ضعف الصوت.
 11 ( قائال بعدمها)  10 دويرفع وجهه إىل السماء فيه كله ألنه حقيقة التوحيقال:   

الصالة ( ولو أذن قبل الفجر )  يف أذان الصبحأي يسن أن يقول بعد احليعلتني ) 
( حلديث أيب حمذورة رواه أمحد وغريه وألنه وقت ينام الناس فيه  خري من النوم مرتني

العلة هذا التعليل مثل إبراز احلكمة من حديث أيب حمذورة وإال فاحلكم ما ثبت هبذه  غالبا
 وبني األذان واإلقامة 1 ويكره يف غري أذان الفجرأن هذا الوقت ينام فيه الناس غالبا 

ما الذي يكره بني األذان واإلقامة؟ الصالة خري من النوم ويسمى ابلتثويب فقال  2
 املصنف أنه من املستحبات يف أذان الفجر مث قال ويكره يعين التثويب .
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قامة؟ يعين ال يثّوب حىت ينتهي من األذان مث يقول اآلن ننبه إذاً ما معىن بني األذان واإل
الناس فيثّوب يعين سيثوب يف أذان الفجر مىت؟ يف هذا املوضع يعين بعد احليعلة وبعد 

 التثويب سيكرب مث خيتم األذان أما بعد األذان فال يثوب.
لة بال تثنية ( مج إحدى عشرة( أي اإلقامة )  وهي) مث انتقل إىل اإلقامة فقال:   

معىن بال تثنية أي لن يثين التكبري األول فلن جيعلها أربع مرات هللا أكرب هللا  وتباح تثنيتها
أكرب, أشهد أن ال إله إال هللا يف اإلقامة مرة فال جيعلها مثناة فما كان يف اإلقامة مرتني فال 

ية فكرب يف اإلقامة أربعا و جيعلها أربع لكن قال املصنف وتباح تثنيتها إذاً لو أقام مع التثن
أشهد أن ال إله إال هللا مرتني وقال أشهد أن حممدا رسول هللا مرتني حي على الصالة 

( أي  ُيدرها) مرتني حي على الفالح مرتني فيباح ذلك ألنه ورد يف بعض النصوص  
وال جيب فيمكن  ( استحبااب ويقيم من أذنيسرع فيها ويقف على كل مجلة كاألذان) 

فلو سبق املؤذن  يؤذن شخص ويقيم آخر لكن ميكن أن يكون شخصا واحدا أن
يعين لو  ابألذان فأراد املؤذن أن يقيم فقال أمحد لو أعاد األذان كما صنع أبو حمذورة

جاء شخص وافتات على املؤذن وأّذن فماذا يفعل املؤذن؟ هل يعيد أم يكتفي أبذان هذا 
فلو سبق املؤذن ابألذان فأراد املؤذن أن اد أفضل املتطفل فاإلمام أمحد يرى أنه لو أع

فإن أقام من غري  يعين أفضل يقيم فقال أمحد لو أعاد األذان كما صنع أبو حمذورة
معناه أن املؤذن ابخليار إن شاء أعاد األذان وإن شاء  إعادة فال أبس قاله يف املبدع

ما لو كان مكان األذان بعيد يعين يقيم يف مكان األذان أ ( يف مكانه) اكتفى ابإلقامة 
( ألنه أبلغ يف اإلعالم إن سهل أي يسن أن يقيم يف مكان أذانه ) فيقيم يف املسجد 

فإن شق كأن أذن يف منارة أو مكان بعيد عن املسجد أقام يف املسجد لئال يفوته 
 ( كأركان إال مرتبًا( األذان )  وال يصحبعض الصالة لكن ال يقيم إال إبذن اإلمام ) 
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(  متواليًا)  , كأركان الصالة,1هذه أركان شروط صحة األذان ال يصح إال مرتبا  الصالة
يعين خلف بعضه البعض التكبري مث الشهادتني مث احليعلة أما أن أييت ابلتكبري مث  2 عرفا

يذهب ويغيب مث يعود فأيت ابلشهادتني فيتقطع فهذا ال يصح, متواليا عرفا ألنه ال ميكن 
ملقصود منه إال بذلك ألنه لو قطعه فما أتى ابملقصود ألننا لن نفهم أن هذا أن أييت اب

أبن قلب ألفاظ األذان  ألنه ال ُيصل املقصود منه إال بذلك فإن نكسه مل يعتد بهأذان 
 وال يعترب املواالة بني اإلقامة والصالة إذا أقام عند إرادة الدخول فيهافال يعتد به, 

كربان كأن أقام الصالة مث تذكر اإلمام أنه غري متوضئ فال أبس يعين أقيمت الصالة وما  
يذهب ويتوضأ ويعود فإذا عاد فال نعيد اإلقامة بل نكتفي ابإلقامة ألنه قال ال تعترب 

وجيوز الكالم قال:  صلى هللا عليه وسلماملواالة بني اإلقامة والصالة وهذا حصل للنيب 
وال يصح فيمكن أن يتكلم  عد اإلقامة قبل الصالةوبأي بني األذان واإلقامة  بني األذان

 وليس أكثر فيوزعه هذا التكبري وهذا الشهادتني وهذا ..فال, 3 ( واحد مناألذان إال ) 
ولو ظاهرا فلو  5 ( عدل)  , فاألنثى ال يصح أذاهنا للرجال واملذهب يكره  4 ذكر

, لفسق مل يعتد بهأذن واحد بعضه وكمله آخر أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر ا
والحظ حىت ال يكون إشكال, قلنا هناك أن األمانة سنة لكن العدالة شرط والعدالة 

املقصود هبا يف الظاهر فالعدالة الظاهرة شرط يعين ال يكون املؤذن معروفا بشرب اخلمر أو 
 املنكرات العظام .

حد ذكر عدل ولو ملا قال من وا ( ملحنًا( كان )  ولوويصح األذان ) قال املصنف:   
ظاهرا فلو أذن واحد وكّمله آخر أو امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق مل يعتد به فاألذان هبذا 

بصوت مجيل منّغما  أي مطراب به ( ملحنًا( كان ) ولو ويصح األذان ) ابطل مث قال: 
فقال يصح لكنه غري مطلوب فحسن الصوت مطلوب لكن التطريب مبعىن املد يف أماكن 

فيها ألن أحكام األذان أتخذ أحكام التجويد يف املد وكذا فإذا خرج عن قواعد  ال ميد
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ملحن  ( ملحوانً ( كان ) أو  )األحكام ليطرب فهذا غري مطلوب لكن األذان صحيح 
أي مطرب وملحوان أي فيه خطأ إعرايب فبدال من أن يقول هللاُ أكرب فيقول هللاَ أكرب فهذا 

اخلطأ اإلعرايب نوعان فأحياان يغري املعىن وأحياان ال يغري ملحون فيع خطأ إعرايب وهذا 
املعىن وال يعرف هذا إال من عرف اإلعراب وعرف النحو فإذا كان اللحن ال يغري املعىن 

(   أو) فهذا مكروه لكن األذان صحيح أما إذا كان يغري املعىن فهذا يبطل األذان قال: 
مع هذا وانتبه أنه ليس املكروه  ويكرهان يصح يعين ( حلنا ال ُييل املعىن ملحوانً كان ) 

حسن الصوت فحسن الصوت مطلوب لكن الكالم هو أن يصبح األذان أشبه ابألغنية 
أو كان فيه أخطاء فيقول هللَا أكرب ابلفتح بدل الضم أو يقول أشهد أن ال إلُه إال هللا 

ذا التغري مكروه إذا كان ابلضم بدال من الفتح أو أشهد أن حممٌد ابلضم بدال من الفتح فه
 ال حييل املعىن أما إذا كان يغري املعىن فإن األذان ابطل .

مثل الراء ينطقها املؤذن الما أو الشني ينطقها  ويكرهان من ذي لثغة فاحشةقال:   
أي األذان إذا تغري املعىن ومثال تغيري املعىن أن يقول  وبطل إن أحيل املعىنسني قال: 

وَل هللا فاجلملة هبذا مل تكتمل أشهد أن حممد الذي صفته رسول هللا أشهد أن حممدا رس
..ما به ما بقيه اجلملة ؟؟ فلو جاء عريب أو قرشي جاهلي ومسع رجل يقول أشهد أن 

حممدا رسوَل هللا فلن ميشي سيقول له أكمل اجلملة لكن اليوم لو مسع رجل رجال يقول 
د أن حممدا ..وسكت وكذا لو قال هللا أكبار هذا الكالم فلن يلتفت إليه فكأنه قال أشه

فيصبح معىن آخر ألن أكبار اسم من أمساء بعض أدوات اللهو وهو الطبل أو قال آهلل 
أكرب صار استفهاما هل هللا أبر أم ال؟ فبهذا أحيل املعىن وهذه كلها بزايدات أما احلركات 

 ذا فمثل إايِك ابلكسر لو قيلت يف الفاحتة اختلف املعىن..وهك
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ألن صالته صحيحة مثل  ( لصحة صالته كالبالغ من مميز( أذان )  وجيزئ)  قال:  
 البالغ فمن صحت صالته يصح أذانه.

 مبطالت األذان:
ألننا قلنا يف الشروط  بسكوت ( فصل كثري( أي األذان واإلقامة )  ويبطلهما) قال:   

بسكوت أو بكالم مباح أو غري إذاً الفصل الكثري سواء كان  ولو مباحا أو كالمالتوايل 
فلو فصله ليس بكالم كثري  2 ( يسري حمرم( كالم )  و) مباح من ابب أوىل فهذا يبطله 

مباح وإمنا بكالم حمرم يسري فيبطله أيضا فمعناه أن الكالم املباح الذي يتخلل األذان 
اذف؟! أو فهل هذا مؤذن أو ق كقذفيبطل إذا كثر وأما احملرم فإنه يبطله اليسري مثل 

يعين اليسري  وكره اليسري غريهغيبة أو شتم أو كذا فلو حصل شيء مثل هذا فإنه يبطله. 
 احملرم يبطل األذان لكن اليسري غري احملرم ال يبطله .

فاألذان إعالم  ( ألنه شرع لإلعالم بدخوله قبل الوقت( األذان ) وال جيزئ  )    
ذا يعلم اآلن! وعندان حالة واحة فقط استثناء بدخول الوقت فإذا أذن قبل الوقت فهذا مبا

أي أول الوقت فاألذان جيب أن يكون يف الوقت واألفضل أن يكون يف  ويسن يف أوله
) بعد نصف ( فيصح  إال الفجر) أول الوقت فلو أتخر قليال عن الوقت فما فيه أبس 

الوقت ولكن يقصد األذان األول للفجر فله شرطان األول يصح أن يكون قبل  ( الليل
يكون بعد منتصف الليل فمعناه أنه مثال يصلي العشاء وهو مرهق فال يريد أن يقوم مرة 
أخرى لألذان األول فأذن بعد انتهائه من صالة العشاء مث ذهب لينام للفجر فال يصح 

هذا, البد أن يكون بعد منتصف الليل, ومىت نصف الليل؟ وهذه قاعدة مهمة جيب 
يل أييت هنا يف األذان األول وأييت يف موضع آخر وهو انتهاء وقت ضبطها, ألن نصف الل

العشاء املختار وأييت يف مسألة اثلثة وهي احلج املبيت مبىن ومزدلفة فالعربة يف نصف الليل 
بطلوع الشمس وغروهبا فنصف الليل من غروب الشمس إىل طلوعها, فالنهار مىت يبدأ؟ 
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لفجر؟ النهار يطلع بطلوع الفجر ويستمر إىل هل يبدأ من طلوع الشمس أم من طلوع ا
غروب الشمس فهذا هو النهار وينبين عليه أنه لو نذر رجال أن يعتكف يوما فمىت يبدأ 

اليوم؟ من طلوع الفجر, إىل غروب الشمس, إذاً الليل يبدأ من غروب الشمس إىل طلوع 
س إىل طلوع الفجر فلو نذر أن يعتكف ليلة فهل معناه أنه يعتكف من غروب الشم

الشمس أم طلوع الفجر؟ إىل طلوع الفجر, فهذا هو الليل وهذا هو النهار, إال يف مسألة 
التنصيف فحيث ذكروا التنصيف فالعربة بطلوع الشمس فإن قالوا نصف النهار فمعناه 
ابلشمس طلوعها وغروهبا وكذا إذا قالوا منتصف الليل فمعناه من غروب الشمس إىل 

إذا قالوا ثلث الليل فمعناه بغروب الشمس إىل طلوعها فنحسب كم طلوع الشمس وكذا 
حلديث إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت ساعة مث نقسمها على ثالثة ..وهكذا 

يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه ويستحب ملن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن 
واحدا حىت مييز الناس الصوت أبن  فال يكون الذي يؤذن األذان األول والثاين يف الوقت

فالن يؤذن األول وفالن يؤذن الثاين ألن النائم إذا مسع صوت األذان ال يدري هل هذا 
األول أم الثاين وهذا نوع من التنظيم والرتتيب الذي جاء به اإلسالم فإذا مسعنا صوت 

وإذا مسعت فالن فنعرف أن هذا هو األذان األول فمعناه أين ميكن أن أقوم وأتسحر 
يعين يستحب أن يتخذ رجال  وأن يتخذ ذلك عادة لئال يغر الناس صوت فالن ..

يؤذن األول وآخر يؤذن الثاين وأن يكون ذلك عادة وال خيرج علينا كل يوم صوت جديد 
فال ندري هل هذا األول أو أم الثاين! فنظل ننتظر حىت أييت التثويب فنعرف به إن كان 

 الثاين.هذا األذان األول أم 
فلو أنه أذن وأتى بكل هذا لكن يف نفسه فهل هذا  ورفع الصوت ابألذان ركنقال:   

ما مل أذان؟ هل سقط فرض الكفاية؟ ال, البد أن يرفع صوته حىت يسقط فرض الكفاية 
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فإذا كان يؤذن ألانس حاضرين ليس يف البلد إال هؤالء  يؤذن حلاضر فبقدر ما يسمعه
( أي  ويسن جلوسه) سجد فيؤذن هلم بقدر ما يسمعهم احلاضرين وجالسني يف امل

يعين يسن  ( يسريًا ( أو صالة يسن تعجيلها قبل اإلقامة )بعد أذان املغرب  املؤذن )
أن جيلس بعد األذان يسريا يف املغرب مبعىن ال يكون بني األذان واإلقامة يف املغرب فاصل 

كون خفيفة بعدم اإلطالة فيها بدأ طويل كما يسن وجود صالة يف هذا الوقت والصالة ت
ألن األذان شرع لإلعالم فسن أتخري وإمتاما إذاً بعد أذان املغرب يسن جلوسه يسريا 

لكن الكالم الذي يقصده املصنف هو أننا ال نصل األذان ابإلقامة وإمنا  اإلقامة لإلدراك
وعموما سواء قلنا نفصل بني األذان واإلقامة وهذا الفاصل يكون قصريا يف صالة املغرب, 

أن وقت املغرب إىل مغيب الشفق وهو وقت طويل وليس ابلقصري فاملهم أنه يسن أال 
يطيل بني األذان واإلقامة يف املغرب بينما يف غري املغرب ميكن أن يطيل فسن أتخري 

اإلقامة لإلدراك وهذا ال يعين أنه حيرم أن يؤذن مث يقيم مباشرة فليس حبرام لكن يسن أال 
 ل هذا.يفع
بني صالتني لعذر أذن لألوىل وأقام لكل منهما سواء كان مجع  1(  ومن مجع) قال:   

وهذا احلكم الذي هو األذان لألوىل واإلقامة للثانية يصدق على أكثر من  تقدمي أو أتخري
فوائت أذن لألوىل مث أقام  ( فرائض )أو قضى  )صورة األوىل اجلمع والثانية القضاء 

هذه  من األوىل وما بعدها وإن كانت الفائتة واحدة أذن هلا وأقام(  لكل فريضة
مسائل متفرعة من األوىل فهذا الذي يقضي أو جيمع سيؤذن ويقيم لكل صالة فهل يرفع 

إذاً  مث إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإال جهرالصوت أم ال يرفع الصوت؟ 
الذي يكون يف صحراء أو يف هو سيؤذن ويقيم بصوت مرتفع إن كان أيمن اللبس ك

مكان ال يسمعه أحد أما إذا كان سيحدث لبسا أبذانه فيظن الناس دخول الوقت وهو ال 
فهذا  فلو ترك األذان هلا فال أبسيؤذن لدخول الوقت وإمنا يؤذن لفائتة فال يفعل ذلك 
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( أي لسامع املؤذن أو املقيم ولو أن السامع  ويسن لسامعه)  األذان ليس بواجب 
مسألة متابعة املؤذن تسن ملن؟ السامع, فما هي أنواع لسامعني؟  واثلثا امرأة أو مسعه اثنيا

أي سن  حيث سنيعين مسعه مكررا  2أو مسعه اثنيا واثلثا  1يقول: ولو أن السامع امرأة 
تكرار األذان يقصد لسعة البلد مبعىن أنه يسن لسامع املؤذن واإلقامة يسن له املتابعة حىت 

ن السامع امرأة فتتابع, ولو كان يف املسجد الذي أذن فيه اتبعه مث كان يف طريق لو كا
فسمع أذان اثين فيتابعه مث أكمل الطريق فسمع اثلثا فيتابع أيضا واستحبااب, واملصنف 
قال حيث سن يعين لو كان املسجد الثاين هذا البلد حتتاجه فتحتاج إىل مسجد اثين 

لبلد يف هذا املسجد الثاين كأن كان زائدا فال يسن له واثلث أما لو كان ال حاجة ل
( مبثل ما يقول ولو يف طواف أو قراءة ويقضيها املصلي  متابعته سرًا)  املتابعة 

يعين لو كان يف الطواف وكان يقرأ يسن له أن يتابع ولو كان يصلي أو كان يف  واملتخلي
ثالث حاالت احليعلة والتثويب  اخلالء فال يتابع لكن يسن أن يقضيه, إال يف صور وهي

وقد قامت الصالة فهذه الثالث ال تكون فيها املتابعة كما قال املؤذن فمتابعة املؤذن مبثل 
ما يقول إال عند ثالث مجل السابقة فهو ال يعيد حي على الصالة وإمنا يقول ال حول 

على املذهب ال يتابعه وال قوة إال ابهلل هذا األول والثاين التثويب الصالة خري من النوم ف
فيما يقول وإمنا يقول صدقت وبررت واجلملة الثالثة ال يتابع على املذهب يف قوله قد 

 قامت الصالة فيقال أقامها هللا وأدامها.
أي أن يقول السامع ال حول وال قوة إال  1 ( حوقلته يف احليعلة( تسن )  و) قال:   

هذا ألنه ورد يف  لصالة حي على الفالحابهلل إذا قال املؤذن أو املقيم حي على ا
وإذا قال الصالة الصحيح وليس فيه إشكال أما اإلشكال ففي الثاين والثالث, قال: 

وقال يف اإلنصاف  قال السامع صدقت وبررت 2خري من النوم ويسمى التثويب 
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جيمع بينهما قطع اجملد يف شرحه صدقت وابحلق نطقت, وكل هذا الكالم ليس اثبتا عن 
فصدقت وبررت هذه عبارة صحيحة لكنها ليست اثبتة وإمنا  صلى هللا عليه وسلمنيب ال

هي كلمة مناسبة للمقام وهذا جعل بعضهم كاإلمام مالك يقول: يقول كما يقول املؤذن 
وإذا قال املقيم قد حىت يف هذا املوضع يقول الصالة خري من النوم مثلما يقول املؤذن 

وهذا املوضع ورد فيه حديث عند أيب  أقامها هللا وأدامهاقال السامع  3قامت الصالة 
داود ولكن فيه مقال وعند اإلمام أمحد أنه يقدم احلديث الضعيف على القياس وآراء 

الرجال وكذا إذاً ثالث مواضع األول اثبت يف الصحيحني والثالث ورد يف أيب داود إبسناد 
مام مالك يقول انه يقول مثلما يقول فيه ضعف والثاين هي مجلة مناسبة للمقام فقط واإل

وكذا يستحب للمؤذن واملقيم إجابة أنفسهما للجمع بني ثواب األذان املؤذن قال 
( أي قول املؤذن وسامعه )  قوله ( يسن ) و) فاملؤذن واملقيم جييبا أنفسهما  واإلجابة

رب هذه )  ( أصله اي هللا وامليم بدل من اي قاله اخلليل وسيبويه بعد فراغه اللهم
اللهم أصلها اي هللا فحذفنا الياء  ( أي التامة ( بفتح الدال أي دعوة األذان ) الدعوة

الكاملة الساملة من نقص يتطرق وأضفنا امليمي بدال منها وهكذا قال اخلليل وسيبويه, 
( منزلة يف آت حممًدا الوسيلة  ( اليت ستقوم وتفعل بصفاهتا ) والصالة القائمةإليها ) 

واملذهب وابعثه مقاما حممودا وهذا  ( والفضيلة وابعثه مقامًا حممودًا الذي وعدتهنة ) اجل
أي الشفاعة العظمى يف موقف القيامة ألنه موافق ملا يف القرآن وملا يف الصحيحني 

ُيمده فيه األولون واآلخرون مث يدعو وُيرم خروج من وجبت عليه الصالة بعد 
, إذاً بعد األذان حيرم اخلروج 2 أو نية رجوع 1عذر األذان يف الوقت من مسجد بال 

من املسجد ملن وجبت عليه الصالة إال إذا كان لعذر قال بال عذر فإن وجد العذر خيرج 
أو نية الرجوع وجدت فيخرج كأن انتقض وضوءه فخرج للوضوء أو خرج أيخذ شيء من 

 السيارة وينوي الرجوع فال إشكال فيه.
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 ابب شروط الصالة
فإذا قلنا شروط الصالة إذاً ال توجد الصالة مع  شرط ما ال يوجد املشروط مع عدمهال  

أي الصالة عند الشرط وهلم عبارة أخرى: ما  وال يلزم أن يوجد عند وجوده عدم الشرط
يلزم من عدمه العدم فيلزم من عدم الشرط عدم املشروط وال يلزم من وجوده وجود وال 

الشرط وجود الصالة أي املشروط لذاته أي لذات الشرط  عدم لذاته فال يلزم من وجود
فقد يوجد وقد ال يوجد ألسباب أخرى واألصل يف العادة أننا نفرق بني الشرط وبني 

الركن فما الفرق بني الشرط والركن؟ فالشرط خارج الصالة والركن داخل الصالة والفرق 
هم خيتلفون يف النية هل هي الثاين أن الشرط مستمر والركن غري مستمر وهذا الذي جعل

شرط أو ركن من هذا الباب ألن من نظر إىل أن النية تكون يف أول الصالة فقط قال هذا 
ركن مثل الشافعية ومن نظر أهنا مستمرة طول الصالة قال هذا شرط ومنهم من فصل 
وقال النية هلا حاالن وجودها ذكرا هذا ركن ألنك تستحضرها ذكرا يف أول الصالة مث 

غيب, ويبقى حكمها فوجودها حكما هو الشرط ووجودها ذكرا هو الركن وهذا هو ت
الفرق فمن غلب الوجود األول أي الذكر فقال هذا ركن من األركان تكون يف البداية مث 

تذهب ومن نظر إىل استمرارها كاحلنابلة قال هي شرط مستمر طول الصالة تبدأ مع 
صل بني األمرين فقال وجودها ذكرا ركن التحرمي وتستمر إىل آخر الصالة ومن ف

واستصحاب حكمها شرط, وهلذا عندما نقول الفرق بني الشرط والركن ملاذا؟ ألن احلقيقة 
أن الشرط والركن شيء واحد ألن املرتتب عليهما شيء واحد إذا تركت بطل العمل إذاً 

خال وما كان هذا التفريق تفريق اصطالحي أي تفريق خاص ابلفقهاء مييزون ما كان دا
خارجا وإال فإن النصوص ما قالت أن هذا ركن وهذا شرط, بل النصوص جاءت تدل 

على أن انتفاء هذا األمر مبطل للعمل فقط فجاءت النصوص على أمور متعددة يف 
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الصالة إذا عدمت تبطل الصالة مث هذه األمور أتملها الفقهاء فوجدوا أن بعضها مستمر 
يف الداخل وبعضها يف اخلارج ففرقوا بني أن هذا شرط وهذا وبعضها غري مستمر وبعضها 

 ركن فهو تفريق اصطالحي فقط أما من حيث املضمون فاملضمون جاءت به النصوص .
أي تتقدم عليها هذا الفرق األول  1 ( قبلها ( أي ما جيب هلا ) شروطها )قال:   

أن تتقدم النية بشيء يسري لكن ال مينع  وتسبقها إال النية فاألفضل مقارنتها للتحرمية
فهمنا أن  أي الشروع فيها وهبذا املعىن فارقت األركان 2 وجيب استمرارهافال إشكال 

 األركان ستكون داخل الصالة وغري مستمرة. 
وهذه شروط  3 والتمييز 2والعقل  1( أي من شروط الصالة اإلسالم  منها) قال:   

مر سابقا تسعة والذين يقولون أهنا ستة اآلن يقول شروط الصالة فهذا  يف كل عبادة
يقصدون الشروط اخلاصة ابلصالة أما الشروط العامة اليت هي شروط للصالة وللوضوء 

وللحج وللصوم فهذه ما يذكروهنا إذاً هي ستة ابعتبار الشروط اخلاصة أما الشروط كاملة 
الكافر ال تصح فهي تسعة ما هي الثالثة العامة اإلسالم شرط والعقل شرط فاجملنون و 

منهما الصالة وال العبادة والتمييز شرط يف هذا املوضع ألن التمييز يف احلج سيصح إحرام 
أي هذه  ولذلك مل يذكرها كثري من األصحاب هنا إال التمييز يف احلج وأييتالصغري 

الثالثة اليت هي شروط يف كل عبادة, الستة األخرى ما هي؟ دخول الوقت, الطهارة من 
طهارة احلدث, سرت العورة, استقبال القبلة, النية واملصنف هنا لن يرتب هبذا  النجس,
 الرتتيب.

( قال عمر الصالة هلا وقت شرطه  الوقت هنا أوقات الصالة ومنها )الشرط األول:   
هذا األثر البن عمر ذكره ابن حزم يف احمللى لكن ذكره منقطعا  هللا هلا ال تصح إال به

صلى هللا وهو حديث جربيل حني أم النيب ن وما ذكر اإلسناد كامال فقال روينا عن فال
فاحلديث  يف الصلوات اخلمس مث قال اي حممد هذا وقت األنبياء من قبلك عليه وسلم
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فالوقت سبب وجوب الصالة ألهنا تضاف إليه  أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وحسنه
ب الصالة فلو صلى قبل الوقت مع كوهنا شرط صحة فالوقت سبب وجو  وتتكرر بتكرره

الشرط الثاين ( و ) ملا صحت ويتكرر بتكرره أي يتكرر وجوب الصالة بتكرر الوقت 
ال يقبل هللا صالة أحدكم " صلى هللا عليه وسلم: ( لقوله الطهارة من احلدثمنها ) 

ا أهن صلى هللا عليه وسلم. ال يقبل إذاً هل قال النيب إذا أحدث حىت يتوضأ" متفق عليه
شرط أم ركن؟ مل يقل لكن مفاد قوله أن الصالة ال تصح بدونه مث الفقهاء صنفوها حبسب 

( فال تصح الصالة مع  النجس ( الطهارة من ) و) التصنيف السابق . الشرط الثالث: 
وأييت والصلوات املفروضات مخس يف  3 أو بقعته 2 أو ثوبه 1 جناسة بدن املصلي

مبعىن أن الصلوات اخلمس هي الواجبات  ا إال لعارض كالنذراليوم والليلة وال جيب غريه
وال جيب غريها إال ألمر عارض مثل النذر فلو قال نذرت أن أصلي هلل ركعتني غدا فيكون 

 يف الغد عليه ست صلوات.
 عاد اآلن ليفصل الشرط األول   
 

ىل ( أي ميل الشمس إ من الزوال( وهي األوىل )  فوقت الظهر) قال املصنف:   
عرف املصنف الزوال وهو ميل الشمس إىل جهة املغرب فإذا كانت الشمس يف  املغرب

إىل  ويستمر ) وسط السماء فليس بزوال الزوال أن تنحرف شيئا يسريا إىل جهة الغروب
إذاً الظهر من الزوال أي ميلها إىل  ( فيئه بعد يفء الزوال( الشاخص ) مساواة الشيء 

ساواة الشيء الشاخص البارز سواء كان عودا أو دارا أو جهة الغروب ويستمر إىل م
أي بعد الظل حجرا مع ظله سوى يفء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس 

الذي زالت عليه الشمس أعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل 
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هي تطلع من جهة الشرق فيكون للشاخص أي الشيء البارز ظل  من جانب املغرب
مث ما دامت الشمس  طويل من جهة املغرب مث ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص

أي  ترتفع فالظل ينقص فإذا انتهت الشمس إىل وسط السماء وهي حالة االستواء
أي نقصان الظل, هل انتهى الظل أم انتهى  انتهى نقصانهاالستواء يف وسط السماء 

وانتهاء نقصانه؟ إذا أصبحت الشمس يف نقصانه؟ نقصانه, وما الفرق بني انتهاء الظل 
حالة االستواء يف كبد السماء فهنا إما أن ينتهي النقصان فقط أو ينتهي النقصان وينتهي 
الظل وهذا يعتمد على الشمس هل هي عمودية على هذا الشاخص أو غري عمودية فإذا 

بح كانت عمودية فوق الشاخص فإذاً ستطلع الشمس ويظل الظل يف نقصان حىت تص
فوق الشاخص فينعدم الظل وينتهي النقصان ألن الشمس عمودية مث إذا زالت الشمس 
إىل الغرب سيبدأ ظل جديد جهة املشرق هذا ألنه انتهى, فإذا مل يكن انتهى أي نقص 

الظل لكن مل ينتهي سيبدأ يف الزايدة من جهة املشرق وهذا املثال إذا كانت الشمس 
 جهة املشرق وحلظات الغروب هو أطول الظل فإذا مل عمودية ويظل الظل يف زايدة إىل

تكن عمودية على الشاخص, أي مائلة عنه ففي هذه احلالة ستطلع الشمس من جهة 
املشرق والظل يف املغرب طويل فإذا ارتفعت نقص الظل فإذا وصلت إىل وسط السماء 

م سينتهي فالشاخص ليس حتت الشمس وإمنا هو بعيد عنها فهل سينتهي نقصان الظل أ
الظل؟سينتهي نقصانه مع بقاء شيء من الظل فهذا الظل املتبقي يسمى يفء الزوال, فإذا 
قلنا يفء الزوال ما هو؟ فنقول هو الظل املتبقي يف حال استواء الشمس يف وسط السماء 

فإذا وصلت إىل وسط السماء وبقي ظل فهذا الظل هو يفء الزوال فالبد أن نعرف كم 
خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر ألننا عندما نقول مساواة  مقداره حىت نعرف

الشيء مثله أو مثليه فنقصد غري يفء الزوال فالبد أن نعرف يفء الزوال كم هو, هب أن 
مرت فسيدخل وقت العصر إذا  1/2سم وهذا الشاخص  10يفء الزوال هلذا الشاخص 
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كان طول الشاخص مرت سم , إذا   10مرت +  1/2أصبح هذا ظل هلذا الشاخص طوله 
 10مرت و 2سم وخيرج إذا أصبح  10فسيدخل وقت العصر إذا كان طول الظل مرت و

سم, ومعىن ذلك أن الشمس إذا مل تكن عمودية فإن الشمس فإن الظل سينقص من 
 جهة الغرب وبطبيعة احلال سيبقى ظل معاكس للشمس مث يبدأ ابلزايدة من اجلهة الثانية.

( أي ميل الشمس إىل  من الزوال( وهي األوىل )  ت الظهرفوق) قال املصنف:  
قال وهي األوىل ألهنم يعتربون أن صالة الظهر هي الصالة األوىل اليت أّم جربيل  املغرب

فيئه بعد  ( الشاخص ) إىل مساواة الشيءويستمر )  صلى هللا عليه وسلمفيها النيب 
أي بعد الظل الذي إن كان؟ إن وجد,  وهل نقول بعد يفء الزوال لزوما أم  (يفء الزوال 

زالت عليه الشمس أعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من 
جانب املغرب مث ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص فإذا انتهت الشمس إىل 
وسط السماء وهي حالة االستواء انتهى نقصانه فإذا زاد أدىن زايدة فهو الزوال 

 الرتفاعها إىل اجلو ويطول يف الشتاء وخيتلف ابلشهر والبلد ويقصر الظل يف الصيف
يعين هذا الظل خيتلف فقد يكون طويال وقد يكون قصريا حبسب الفصل ويقولون كلما 

طال النهار كلما قصر الظل ويفء الزوال أيضا سيختلف من فرتة إىل فرتة فقد يطول وقد 
صلون الظهر يف ظل الكعبة وهناك يقصر فالكعبة نفسها هناك فرتات من السنة الناس ي

ألنه ال  –لعلها يف داخل البنيان  -أايم أخرى من السنة يصلون الظهر حتت )      ( 
(  وتعجيلها أفضل) جيد ظال هلا فمعىن ذلك أن يفء الزوال خيتلف وخيتلف ابلشكل 

فمعىن ذلك أننا ال نقول التعجيل أنه  وحتصل فضيلة التعجيل ابلتأهب أول الوقت
جرد أن يقول هللا أكرب يف األذان أن الناس تكرب لصالة الظهر فال يقصدون أبول الوقت مب

أي يف أول حلظة وإمنا يريدون أبول الوقت أي يف اجلزء األول من الوقت بعد التأهب 
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( وحتصل فضيلة التعجيل ابلتأهب أول  وتعجيلها أفضل )والوضوء وصالة السنة 
ال يصل يف أول حلظة ولكن يصلي يف اللحظات يستعد أول الوقت ويصلي  الوقت

( فيستحب أتخريها إىل أن ينكسر حلديث أبردوا إال يف شدة احلر  )األوىل. قال: 
معناه يستحب اإلبراد يف  ( أو يف بيته ولو صلى وحده) واحلديث يف البخاري  ابلظهر

مصل. شدة احلر, هل يستحب يف اإلبراد أن يصلي مجاعة؟ أم لكل مصل؟ قال لكل 
التعجيل هو  ( أو مع غيم ملن يصلي مجاعة)  ولو كان يصلي وحده أو يف بيته, قال: 

السنة لكن يستحب التأخري يف حالتني األوىل شدة حر فيؤخر الصالة لينكسر احلر, 
والثاين مع الغيم يستحب التأخري, ملاذا؟ له أكثر من تعليل , فهو أضمن لدخول الوقت 

ظاهرة وألن التأخري يف الغيم حىت تقرب الصالة اليت تليها ألنه قد ال تكون الشمس 
أي ويستحب أتخريها مع غيم إىل قرب وقت العصر ملن  فيكون خروج واحد للصالتني

يصلي مجاعة ألنه وقت خياف فيه املطر والريح فطلب األسهل ابخلروج هلما معا وهذا 
؟ لعموم أحاديث تعجيل أي يف حر وغيم, ملاذا يف غري اجلمعة فيسن تقدميها مطلقا

اجلمعة فاألحاديث اليت وردت يف وقت اجلمعة ما ورد فيها أهنم أخروا اجلمعة ولكن الذي 
ورد أهنم كانوا يوأدوهنا يف وقتها أي يف أول وقتها لكن عند احلنابلة يعتربون أول وقتها هو 

 وقت صالة العيد لكن عند اجلمهور هو أول وقتها.
ن تعجيل صالة الظهر ثالثة أشياء: األول شدة احلر يستحب إذاً استثىن املصنف م  

التأخري مطلقا والثاين مع الغيم ملن يصلي اجلماعة والثالثة اجلمعة فال يستحب فيها 
 التأخري.

 ( املختار من غري فصل بينهما وقت العصر( أي يلي وقت الظهر )  ويليه )قال:   
من غري دأ املختار اآلن ومل يبدأ ابلضرورة, املختار ألنه هناك وقت ضرورة وهلذا قال سيب

فليس هناك وقت فاصل بني الظهر والعصر فانتهاء الظهر يعين دخول العصر  فصل
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يستمر العصر إىل مصري الفيء مثليه  ( إىل مصري الفيء مثليه بعد يفء الزوالويستمر ) 
أمتار وهذا وقت يعين الظل مثليه بعد يفء الزوال إذاً لو كان الشاخص ارتفاعه ثالثة 

مرت إذاً سيدخل وقت العصر إذا صار ظل الشاخص  1/2االستواء ويفء الزوال طوله 
مرت إذاً بعد يفء الزوال أي  6.5مرت وسيخرج وقت العصر إذا بلغ طول الظل  3.5طوله 

بعد الظل الذي زالت عليه الشمس, وعنه إىل اصفرار الشمس أي ينتهي وقت اصفرار 
وفق ابن قدامة والشارح ابن أخيه ابن عمر واجملد عبد السالم ابن الشمس واختارها امل

تيمية وقال يف الفروع وهي أظهر وهذا الرأي الثاين تراه قواي أن وقت العصر إىل اصفرار 
(  الضرورة إىل غروهبا( وقت )  وأي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس ) الشمس 

هذه مسائل  ابلتأخري إليه لغري عذرأي غروب الشمس فالصالة فيه أداء لكن أيمت 
مكررة الكالم فيها على وقت الضرورة ووقت االختيار وخروج الوقت, فما الفرق بينهم؟  

فوقت الضرورة يشبه وقت االختيار ويشبه خروج الوقت, من صلى صالة العصر يف وقت 
وقت الضرورة فهي تشبه وقت االختيار من حيث األداء ومن حيث اإلمث تشبه خروج ال

فنقول هي أداء لكنه آمث ابلتأخري فإذا صلى العصر يف وقت الضرورة لعذر فهي أداء وال 
إمث وإذا صلى العصر يف وقت االختيار فهي أداء وال إمث ولو صلى بعد خروج الوقت 

سنقول قضاء مع اإلمث إال من عذر فال إمث معناه أن اإلمث يدور مع العذر وجودا وانتفاء 
ا ليس له عالقة ابإلمث فالصالة يف وقت االختيار أداء والصالة يف وقت وأما األداء فهذ

 االضطرار أداء والصالة بعد خروج الوقت قضاء وأما اإلمث فهذه مسـألة مرتبطة ابلعذر .
ويليه ) والظهر مساها األوىل,  ( مطلقا وهي الصالة الوسطى ويسن تعجيلها) قال:   

والشفق  ( أي الشفق األمحر إىل مغيب احلمرةد ) ( وهي وتر النهار وميتوقت املغرب 
األمحر جهة املغرب وهو بقااي ضوء الشمس ويستمر قرابة الساعة من غروب الشمس 
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إذاً صالة املغرب صارت مثل الظهر هلا  ( ويسن تعجيلها إال ليلة مجع)  وأحياان أكثر
دلفة مسيت مجعا أي مز أوقات تعجيل وأتجيل فيسن تعجيلها أي املغرب إال ليلة مجع 

( أتخري املغرب  قصدها حمرما( يباح له اجلمع و )  ملنالجتماع الناس فيها فيسن ) 
إذاً املغرب تصلى يف وقتها, مىت يسن  ليجمعها مع العشاء أتخريا قبل حط رحله

أتخريها؟ يف ليلة مزدلفة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هكذا فعل نفر بعد الغروب ووصل 
 دخول وقت العشاء فصالها متأخرة . مزدلفة بعد

الفجر الثاين  ( وهو الصادق الفجر الثاين( طلوع )  ويليه وقت العشاء إىل) قال:   
 3 وال ظلمة بعده 2 ابملشرق 1(  وهو البياض املعرتض) يسمى الفجر الصادق 

زرق أ 1 واألول مستطيل وال ظلمة بعدهابملشرق معناه أننا نراه من الشمال إىل اجلنوب 
األول مستطيل من املشرق إىل املغرب, والصادق بياض أما هذا  مث يظلم 3له شعاع  2

فهو ضوء فيه زرقة وله شعاع لكنه يظلم بعد ذلك حىت نفرق بني الصادق والكاذب وحىت 
( أن يصليها يف  وأتخريها إىل) تفرق بينهما حتتاج إىل أن تكون يف مكان ال ضوء فيه. 

إىل آخر الوقت املختار, فمىت  ( ثلث الليل أفضل إن سهلهو ) آخر الوقت املختار و 
آخر الوقت املختار؟ قال ثلث الليل يعين بنهاية ثلث الليل ينتهي الوقت املختار ويبدأ 

وقت االضطرار وقت الضرورة ونفس الكالم يف العصر فمن صلى العشاء بعد ثلث الليل 
عذر وعدمه, قوله ثلث الليل أي آخر فهو أداء أما اإلمث فبحسب الضرورة وعدمها وال

ثلث الليل وعندما نقول الثلث األول من الليل فالعربة بغروب الشمس فكيف نعرف الليل 
يف هذه األايم سنقول من املغرب إىل طلوع الفجر, وعنه إىل نصف الليل وهذه الرواية 

الليل فينتهي ليست املذهب لكن هي رواية قوية واألدلة عليها قوية فإذا كان إىل نصف 
نصف الليل لو قلنا من الساعة السابعة إىل السادسة صباحا مخس ساعات ونصف 

ويكره  فإن شق ولو على بعض املأمومني كره لنصف الليل أي إىل الثانية عشرة ونصف
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قال يكره  3أو مع أهل وحنوه  2أو لشغل  1النوم قبلها واحلديث بعدها إال يسريا 
بعدها وعند الناس ال يروق احلديث هلم إال بعد العشاء !!  النوم قبل العشاء واحلديث

ِسرُُه قسرا وجيربه إجبارا على السهر  وكل من حاول أن ينام مباشرة بعد العشاء فاجملتمع يـَق 
ألنه وقت أو نصف الليل على الرواية الثانية  وُيرم أتخريها بعد الثلث بال عذرقال: 

(  إىل طلوع الشمس وتعجيلها أفضل) ( من طلوعه  ويليه وقت الفجرضرورة ) 
جيب عليه, فال  مطلقا وجيب التأخري لتعلم فاحتة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه يف الوقت

يصل إذا كان يقدر على تعلم الفاحتة كأن كان الوقت حيتاج إىل نصف ساعة ليتعلم 
إذا كان كي الفاحتة إًذ ال جيوز له أن يصلي حىت يتعلم فإذا أمكنه تعلمه يف الوقت أما 

وكذا لو أمره والده به حيفظ الفاحتة فسيخرج الوقت فال فيصلي على حاله وال جيب عليه 
لو أمره به أي ابلتأخري يعين جيب يعين جيب التأخري مىت؟ لتعلم فاحتة وذكر  ليصلي به

أي ويسن التأخري أيضا حلابس البول  ويسن حلاقنواجب, والثاين إذا أمره والده ليصل به 
 معناه لو كان الوقت ال يسع يصلي على حاله. وحنوه مع سعه الوقتلغائط أو ا

إدراك تكبرية  ( تكبرية اإلحرام يف وقتها( إدراك )  بـ( أداء )  وتدرك الصالة)  قال:  
اإلحرام أو قدرها له ثالث مسائل: هذه األوىل وهي أن الصالة تصبح أداء فإذا أدرك 

الوقت فهل الصالة أداء أم قضاء ألننا عرفنا أن الصالة  تكبرية اإلحرام يف الوقت مث خرج
داخل الوقت كاملة أداء وكاملة خارج الوقت قضاء وجزء هنا وجزء هناك أي بعضها 

داخل الوقت وبعضها خارج الوقت يعترب أداء أما إذا جاءت تكبرية اإلحرام بعد الوقت 
الوقت فهي أداء, واملسألة فمعناها قضاء فنحن نقول إذا كانت تكبرية اإلحرام داخل 

الثانية إدراك اجلماعة:  فلو قال هللا أكرب مع اجلماعة مث سلم اإلمام فهل يكون أدرك 
اجلماعة أم ال؟ أدرك اجلماعة, واخلالف موجود لكن الكالم اآلن على املذهب, واملسألة 
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تكبرية الثالثة وجوب الصالة على من أدرك قدرها من الوقت, مثال: امرأة أدركت قدر 
اإلحرام مث حاضت فهل تقضي؟ تقضي بعدما تطهر, أو رجل أدرك مقدار تكبرية اإلحرام 
مث جن قبل أن يصلي فبعد اإلفاقة نقول هل الصالة عليه واجبة ويقصي أم ال؟ نعم تكون 

واجبة على الذي أدرك تكبرية اإلحرام أما الصالة اليت بعدها ليست واجبة ألنه مل يدرك 
 إدراك قدر التكبرية يف هذه الثالث صور . جزءا منها إذاً 

فإذا كرب لإلحرام قبل طلوع الشمس أو غروهبا كانت كلها أداء حىت ولو كان قال:   
 وال يصليالتأخري لغري عذر لكنه آمث وكذا وقت اجلمعة يدرك بتكبرية اإلحرام وأييت ) 

ل وقتها إما قبل غلبة ظنه بدخو ( من جهل الوقت ومل متكنه مشاهدة الدالئل ) 
هذه خالصة املسألة فال يصل من جهل الوقت ومل متكنه  ( أو خبرب ثقة متقن ابجتهاد

مشاهدة األدلة على دخول الوقت فهذا ال يصل إذاً مىت يصلي؟ بعد غلبة ظنه بدخول 
الوقت, كيف يغلب ظنه بدخول وقتها فقال إما ابجتهاد أو خبرب ثقة متقن وسيفصل اآلن 

ونظر يف األدلة أوله صنعة وجرت عادته بعمل شيء ل أ: إما ابجتهاد يف االجتهاد فقا
فهو يعلم أنه إذا صلى املغرب وعنده صنعة كخياطة ثياب أو   مقدر إىل وقت الصالة

أو جرت عادته كذا.. فإذا انتهى من الثوب عادة يؤذن للعشاء فهذا يصلح مقياس 
يؤذن املؤذن للصالة التالية كأن يعتاد أن يقرأ مثال جزأين مث  بقراءة شيء مقدر

فمثل هذا الذي قرأ يستحب له أن يتأخر قليال حىت  ويستحب له التأخري حىت يتيقن
يتيقن دخول الوقت فهذا هو الطريق األول الذي يغلب على ظنه به دخول الوقت, 

فإن كان هذا املتيقن ليس ثقة فال نقبل خربه بل البد  ( متيقن( ثقة ) أو خبرب  )والثاين 
أن يكون ثقة يف دينه ومتيقن من دخول الوقت أما إن كان ثقة لكن يظن أن الوقت 

كأن يقول رأيت الفجر دخل؟ فال حنتاج إىل ظنه فإن كانت ابلظن فأان أظن لنفسي 
واملقصود إذا كان يستطيع  طالعا أو الشفق غائبا وحنوه فإن أخرب عن ظن مل يعمل خبربه
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الجتهاد فماذا احلل؟ احلل أن أيخذ بقول هذا الثقة الذي االجتهاد, فإذا كان ال يستطيع ا
يظن, أما إذا كان يستطيع االجتهاد فلماذا )      ( هذا الشخص الثقة فأان أجتهد يف 

) إذا أّذن الثقة العارف يعمل أبذانه ويعمل أبذان ثقة عارف وقت دخول الوقت وكذا..
(  فبانلدليل مما تقدم ) ( أبن غلب على ظنه دخول الوقت  فإن أحرم ابجتهاد

نوى الظهر وصلى مث  ( ألهنا مل جتب ويعيد فرضهنفل  ( صالته ) قبله فـ)   إحرامه
اكتشف أنه صلى قبل الوقت إذاً هي نفل ويعيد الظهر, فبان إحرامه أي صلى الظهر مث 

 اكتشف أن تكبرية اإلحرام وقعت قبل دخول الوقت فمعناه أنه نفل ويعيده وإذا كان أكثر
(  فـ( يتبني له احلال أو ظهر أنه يف الوقت ) وإال  )من تكبرية اإلحرام فمن ابب أوىل 

هااتن صوراتن األوىل وإال يتبني له احلال يعين هو اجتهد فصلى مث مل  ( فرض صالته )
يظهر أن صالته كانت قبل الوقت أو يف الوقت مل يظهر له شيء فنقول له أنت على 

انية أنه ظهر له أنه صلى يف الوقت فمعناه أنه ال يعيد فصارت اجتهادك فال تعد, والث
ثالث صور:اجتهد فصلى فبان أن تكبرية اإلحرام كانت قبل الوقت فيعيد, الثانية ظهر أن 

وال إعادة عليه تكبرية اإلحرام كانت داخل الوقت فال يعيد, أو مل يظهر شيء فال يعيد 
هذه مشكلة,  جز مطلقا إن مل جيد من يقلدهألن األصل براءة ذمته ويعيد األعمى العا

فإن وجد من يقلده فيقلد وال يعيد وإذا مل جيد هو عاجز لكن املذهب هو هذا فيعيد 
العاجز مطلقا..على الصحيح من املذهب وقيل ال يعيد إال إذا تبني خطئوه جزم به يف 

عاجز عن  املستوعب وغريه والشاهد أن املذهب هو هذا ما دام هذا الرجل صلى وهو
االجتهاد ومل جيد من يقلده فيعيد الصالة لكن قيل وهي ليست رواية يف املذهب وإمنا هو 

(  قدر التحرمية( أي من وقت فريضة )  وإن أدرك مكلف من وقتها) وجه أنه ال يعيد 
( أدركت طاهرة من الوقت  أو( بنحو جنون )  مث زال تكليفهأي تكبرية اإلحرام ) 
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 وطهرت( الذي كان زال تكليفه ) مث كلف  ( أو نفست ) حاضت )قدر التحرمية مث 
أي ملاذا قضوها؟ ألهنم أدركوا مقدار تكبرية اإلحرام  ( قضوها ( احلائض أو النفساء )

قضوا تلك الفريضة اليت أدركوا من وقتها قدر التحرمية قبل ألهنا وجبت بدخول 
للحظات اليت دخل فيها الوقت  ألن يف هذه ا وقتها واستقرت فال تسقط بوجود املانع

كانوا من أهل الوجوب فاستقر الوجوب عليهم مث طرأ عليهم عذر فطروء هذا العذر ال 
 ميسح الوجوب السابق فالوجوب ابق.

( أبن بلغ صيب أو أسلم كافر أو أفاق جمنون أو  ومن صار أهال لوجوهبا) قال:   
صالة أبن وجد ذلك قبل ( أي وقت ال قبل خروج وقتهاطهرت حائض أو نفساء ) 

( وهي  وما جيمع إليها قبلها( أي العصر )  لزمتهالغروب مثال ولو بقدر تكبرية ) 
صار أهال للوجوب قبل خروج الوقت قبل تكبرية اإلحرام مث خرج الوقت فيصل  الظهر

هذه الصالة اليت أدرك منها مقدار تكبرية اإلحرام ويقول نعم هي واجبة, ملاذا واجبة ألنه 
درك هذا اجلزء هللا أكرب أتخذ اثنيتني أو ثالث ثوان, لكن املصنف قال وما جيمع إليها أ

فوجوهبا هي ليس فيه إشكال أما ما جيمع إليها فهذا حمل نظر واجتهاد, املذهب أهنا 
جتب وما جيمع إليها قال كذا لو كان العصر وما جيمع إليها أي الظهر وهذا سيصح يف 

كما لو وجد ذلك قبل الغروب ولو بقدر تكبرية اإلحرام يعين   صالة العصر قال املصنف
طهرت قبل أذان املغرب بنصف دقيقة فتلزمها العصر؟ نعم, والظهر كذلك جيمع إليها 

لكن لو حصل ذلك يف الظهر أي طهرت قبل خروج الظهر بدقيقة فتلزمها الظهر فقط 
عدها ؟ وهذا ال يتصور إذا كانت أما ما قبلها أي الفجر فال ألنه ال جيمع إليها, العصر ب

وكذا طهرت قبل أذان املغرب بدقيقة مثال أو قبل الفجر فسيجب عليها العشاء واملغرب  
 لزمته العشاء واملغرب ألن وقت الثانية وقت لألوىل حال لو كان ذلك قبل الفجر

عذار  مادام جتمع إليها فهااتن الصالاتن يف بعض األحوال يصبح وقتها واحدا لأل العذر
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كالسفر واملرض فنقيس عليها ألهنا ليست منصوصة مثل ما أصبح الوقتان وقتا واحدا يف 
حال السفر ويف حال املرض فهما كذلك هنا فهو قياس لكن هذا القياس املشكلة أنه يف 

 .فإذا أدركه املعذور كأنه أدرك وقتها مسألة تعبد.
اء يقول أن قضاء الفائتة جيب الكالم اآلن على قضاء الفوائت واملصنف سيذكر أشي  

ما مل يتضرر يف بدنه أو  1( وجيب فورا ) فيها أمران األول الفورية والثاين الرتتيب قال: 
إذاً جيب فورا قضاء الفوائت (  قضاء الفوائتمعيشة ُيتاجها أو ُيضر لصالة عيد ) 

وضع العيد لكن إذا حضر لصالة العيد وعليه فائتة فيقول ال يقضي, يكره القضاء يف م
قبل صالة العيد, ملاذا؟ يقول ألنه موضع انس وقد يقتدي به أي من املمكن أن يلبس 

أي الصلوات فالرتتيب هنا شرط وهو  مرتبه ولو كثرت عليهم فاألول فورا, والثاين مرتبا
شرط ال تصح الصالة بدونه فمعناه على املذهب أنه لو فاتته الظهر والعصر وجاء يف 

عصر مث الظهر فال تصح العصر أما الظهر فتصح, وعنه ال جيب الرتتيب القضاء فقضى ال
ويسن صالهتا بل يستحب فالرواية الثانية أن الرتتيب ليس بواجب وإمنا هو مستحب 

ويسقط الرتتيب ) أي الفوائت, هناك أعذار تسقط الرتتيب, ما هي؟ قال:  مجاعة
لفوائت أو بني حاضرة وفائتة حىت فإن نسي الرتتيب بني ا 1فالنسيان  للعذر(  بنسيانه

فاجلهل ليس بعذر فإن كان جيهل الرتتيب  فرغ من احلاضرة صحت وال يسقط ابجلهل
( يسقط الرتتيب  و)  وقضاها غري مرتبة فعلى املذهب األوىل تبطل والثانية صحيحة

هذا الثاين فمعناه أنه اآلن ابقي على  ( خبشية خروج وقت اختيار احلاضرةأيضا ) 
فإن خشي رار الشمس أو ابقي على املثلني إال للعصر فيصل احلاضرة وال يقض اصف

أي احلاضرة ال  خروج الوقت قدم احلاضرة ألهنا آكد وال جيوز أتخريها عن وقت اجلواز
 وجيوز التأخري لغرض صحيح كانتظار رفقة أو مجاعة هلاجيوز أتخريها عن وقت اجلواز 
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شكلة من فوات اجلماعة كي يراعي الرتتيب, وعنه فلو خشي فوت اجلماعة فاملذهب ال م
رواية أنه يراعي اجلماعة ويسقط الرتتيب كأن قام الناي لتصل اجلماعة وهو عليه صالة 

سابقة كأن حضر الظهر وهو عليه صالة الفجر أو العصر وهو عليه الظهر والناس يصلون 
فماذا يفعل هل يقدم اجلماعة فلو صلى الظهر الفائتة ستفوت اجلماعة فيصل منفردا 

الرتتيب أم يقدم اجلماعة فاملذهب أنه يقدم الرتتيب وال يقدم اجلماعة والرواية الثانية أنه 
يقدم اجلماعة, وهذا على رواية الوجوب لكن لو قلنا ابالستحباب أبن الرتتيب أصال 

مستحب إذاً يصل اجلماعة املذهب جيب ترتيب الفوائت كأن فاتك مخس صلوات فالبد 
 ن تقضى مرتبة وجواب.أ

فال  ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقيناقال:   
يعرف العدد هو يعلم أن عليه صلوات وتيقن سبق الوجوب وليس أنه ال يدري هل هي 
واجبة أم ال, فهو متيقن أن هناك صلوات كانت واجبة عليه وتيقن سبق الوجوب فأبرأ 

أنه كان متذكرا أنه كان يف الثانوية ال يصلي وكان يف هذه الفرتة متيقن  ذمته يقينا يعين
الوجوب كان ابلغا فالبد أن يتيقن أنه أبرأ ذمته يقينا معناه أنه يعيد الصلوات اليت كان 
فيها يف الثانوية أو إنسان نشأ يف بيئة ال تصلي فكان ال يصلي وهو اآلن اهتدى وبدأ 

وإن مل يعلم وقت اليوم الذي يغلب على ظنه أنه بلغ فيه يصلي فمعناه أنه يقضي يف 
هذا كما قلنا كأن كان ال يصلي مطلقا فهو يف االبتدائية  الوجوب فمما تيقن وجوبه

ليس مكلفا فمنذ مىت البلوغ؟ من السادسة مثال وكان عمره ثالثة عشر فنحسب له من 
 .وإن مل يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبهاخلامسة عشر 

( قال ابن عبد الرب  سرت العورة( أي من شروط الصالة )  ومنها) ال املصنف: ق
 أمجعوا على فساد صالة من ترك ثوبه وهو قادر على االستتار به وصلى عرايان

يعين السرت هي املالبس اليت  والسرت بفتح السني التغطية وبكسرها ما يسرت به والعورة
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ويف الشرع  قبح ومنه كلمة عوراء أي قبيحةلغة النقصان والشيء املستتسرت اجلسد 
هذا هو تعريف العورة يف  ( على ما أييت تفصيلهالقبل والدبر وكل ما يستحىي منه)

 4 وخارج الصالة 3ويف ظلمة  2يف خلوة  1( سرتها حىت عن نفسه  فيجب )الشرع 
ف أن العورة اآلن بني املصن ( مبا ال يصف بشرهتا) إذاً يسرت العورة يف كل هذه املواضع 

جيب سرتها فكيف حيصل السرت؟ مبا يتحقق الواجب الذي جيب على املسلم؟ قال مبا ال 
, أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد ألن السرت إمنا ُيصل بذلكيصف بشرهتا, 

إذاً سرت العورة املتحقق منها إذا كانت العورة مغطاة بشيء مينع وصف هذه العورة فإذا  
ء شفاف يصف لوهنا فلم مينع وصف العورة, فالعربة ليست ابلتغطية كانت مغطاة بشي

ولكن البد من وجود هذا الضابط وهو أن الساتر البد أن يكون مانعا من وصف العورة, 
قال ينبغي أن يكون  وال يعترب أن ال يصف حجم العضو ألنه ال ميكن التحرز عنه

صف البشرة لكن هل يشرتط يف الساتر يف سرت العورة مانعا لوصف اجلسد, مانعا لو 
الساتر أن يكون مانعا لوصف حجمها؟ ال, فها ال ميكن التحرز منه فمعناه أن سرت 

ال ترى فسرتها من أن ترى  حبيثبه فغطى العورة  وأحاطالعورة إذا لبس اإلنسان ثوب 
 بشرهتا لكنه لن مينع احلجم ألن الساتر سيلتصق ابلعورة فقد يظهر حجمها فهذا ال يؤثر

يف مسألة سرت العورة لكن هذا غري مطلوب فإذا حصل فنقول أن هذا ال يؤثر يف سرت 
العورة فإن سرت العورة يتحقق أبن يضع عليها ما مينع ظهور البشرة لكن إذا مل مينع وصف 

 حجم البشرة فإن هذا ال يعد غري ساتر, وعلل ذلك أبنه ال ميكن التحرز عنه.
ميكن أن يكون الساتر مبنسوج   ج كورق وجلد ونباتويكفي السرت بغري منسو  قال:  

كالقماش أو بشيء آخر كالورق واجللد والنبات إذا كان النبات ورقه كبري أو مجع فيمكن 
هذا لكن هناك أشياء ال حيصل السرت هبا أو ال جيب يعين هي تسرت لكن ال يلزم السرت 
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ال يلزمه إذا عدم سواها وسيذكر  أي وال جيبهبا إذا مل جيد غريها, وهي اليت ذكرها بقوله 
البارية واحلصري متشاهبات هي شيء  2 وحصري 1ببارية املصنف مخسة أشياء قال: 

يصنع من القصب على هيئة احلصري جيلس عليها فهذه األشياء ال جيب ألن فيها ضرر 
 ويصعب ويشق السرت هبا وليست من السرت املعتاد فال تسرت يف العادة وكذا ألهنا مشقة,

ورته أن حيفر حفرة صغرية على قدر جسده وينزل عيعين ال يلزمه لكي يسرت  3 وحفرية
أن يسرت العورة مباء كدر  5 وماء كدر 4 وطنيفيها حىت يسرت العورة فنقول ال يلزمه ذلك 

ألنه أي لعدم السرتة والتعليل قال:  لعدممتغري حبيث يسرت العورة فكل هذه ملاذا؟ قال: 
ذه األشياء ليست بسرتة وملا فيها من الضرر واحلرج وهي ليست بسرتة ألن ه ليس بسرتة

 يف املعتاد.
التداوي أي العالج والتخلي هو احلمام, قضاء  ويباح كشفها لتداو وختل وحنومهاقال:   

يت يباح فيها كشف العورة لاغريه فهذه فاآلن يذكر األشياء  احلاجة وحنومها كاخلتان أو
يعين الزوج  وسيد وزوجة وأمةوالرابع ولزوج اين للتخلي والثالث فاألوىل للتداوي والث

 والسيد يدخل فيه الزوجة واألمة فيباح للزوج كشفها له ومنها أي من الطرفني.
يشرع اآلن يف بيان العورة فما هي حدود العورة؟ ستختلف العورة من شخص إىل   

 وعورة) صغري غري الكبري فقال: شخص فعورة الرجل غري عورة املرأة واألمة غري احلرة وال
 مميزة وحرة(  ومعتق بعضها)  ومدبرة ومكاتبه(  وأمة وأم ولد)  عشرا بلغ ومن(  رجل

وميكن تقسيم العورة حبسب العورات فالعورات ختتلف  ( من السرة إىل الركبة)  ومراهقة
) ن فقال هناك عندان عورة جيب سرتها من السرة إىل الركبة وهذه يف حق من ذكرهم اآل

وهي اجلارية اليت ولدت ( 4 وأم ولد 3 وأمة)  2 عشرا بلغ ومن 1(  وعورة رجل
وهي  6 بينها وبني سيدها عقد كتابة فإذا وفته تصبح حرة, ومدبرة 5 ومكاتبهلسيدها 

أي بعضها  7(  ومعتق بعضها) اليت قال هلا سيدها أنت مين على دبر أي تعتقي مبويت,
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من ) ويقصد هنا احلرة املميزة اليت دون البلوغ  8 ومراهقة يزةمم وحرة حر وبعضها أمة 
أي السرتة ال تدخل يف العورة والركبة ال تدخل  العورة من وليساقال  ( السرة إىل الركبة

يف العورة فالعورة ما بينهما فإذا بدت السرة فال نقول ظهر جزء من العورة وإذا بدا ما 
لعورة وكذلك الركبة فإذا ظهرت الركبة فلم تظهر حتت السرة فهنا نقول ظهر جزء من ا

العورة فإن ظهر جزء مما فوقها كبعض الفخذ فهذا من العورة إذاً عندان مثانية من الناس 
 عورهتم من السرة إىل الركبة.

هذه العورة الثانية  وابن سبع إىل عشرة الفرجان انتقل اآلن إىل نوع آخر من العورات   
)  البالغة(  وكل احلرة)  :, والفرجان فقط هذه العورة الثانية  قال1 من السرة إىل الركبة

والكالم كله على العورة يف الصالة, وعند  فليس عورة يف الصالة ( عورة إال وجهها
وجهها اكتب وعنه كفيها وهااتن روايتان وهناك أكثر من روايتني, والرواية األوىل املعتمدة 

ي يكشف يف الصالة فهو الذي ليس بعورة يف الصالة يف املذهب أن الوجه فقط هو الذ
وما سوى ذلك فهو عورة يف الصالة والرواية الثانية أن ما ليس  بعورة يف الصالة ابلنسبة 

للحرة البالغة الوجه والكفني وهناك رواية اثلثة تقول القدمني أيضا هذا يف الصالة أما 
 خارج الصالة فحىت وجهها عورة .

 وتستحب صالته يف ثوبني) :  الواجب وانتقل إىل السرت املستحب قالانتهى من السرت  
والقميص هو ما يشبه الثوب  كالقميص والرداء أو اإلزار أو السراويل مع القميص( 

اليوم فهم يطلقون الثوب على قطعة القماش فإذا قالوا ثواب يعين قماش مثل اإلحرام قال 
اجلسد واإلزار هو الذي يغطي أسفل اجلسد  مثل القميص والرداء وهو الذي يغطي أعلى

والسراويل هو الذي نسميه حنن اليوم سروال والسراويل ليست مجعا, بل هي مفرد وجتمع 
على سراويالت, مع القميص فيستحب أن ال يسرت العورة الواجبة فقط بل املستحب يف 
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أي (   عورتهويكفي سرت) حقه أن يزيد على ذلك وبعضا لزايدة واجبة يف بعض احلاالت 
إذاً الواجب سرت العورة واملستحب أن يزيد على سرت العورة هذا  يف النفل)  عورة الرجل

يف النفل أما يف الفرض ؟ ملا قلنا أن عورة الرجل البالغ من السرة إىل الركبة أو ما بني السرة 
ف يريد أن إىل الركبة حنن أطلقنا ومل نقل فريضة أو نفل لكن املصنف ال يريد ذلك, املصن

هذه العورة يف الصالة وستكون يف الفريضة ويف النفل لكن يف الفريضة أيضا هناك جزء 
آخر جيب سرته فالفرض يزيد فيه شيء وهذا عند احلنابلة فقط وليس عند مجهور يسرت ما 

بني السرة إىل الركبة وأحد العاتقني األمين أو األيسر والعاتق هو أعلى الكتف, سرت أحد 
 خيتلف عما بني السرة إىل الركبة , وجه اخلالف عندان أكثر من وجه, األول أن العاتقني

سرت العاتقني إمنا هو واجب يف الفريضة دون النفل, ما بني السرة إىل الركبة؟ واجب هنا 
فما بني السرة إىل الركبة جيب سرته  ولو مبا يصف البشرة :وهناك, والفرق الثاين قال

وأما أحد العاتقني فال جيب سرته أبي شيء يصف البشرة أو ال بشيء مينع وصف البشرة 
يصف البشرة, إذاً سرت أحد العاتقني ال جيب إال يف الفريضة , اثنيا جيزئ فيه ما ال يصف 
البشرة, ما هو الدليل على هذه املسألة أو على هذا التفريق؟ ألنه ال يوجد دليل يقول أنه 

ة لكن ال يتحقق السرت إال به فهو متضمن أدلة البد من الساتر أال يكون يصف البشر 
السرت عموما فال يتحقق السرت والعورة ابدية ميكن رؤيتها, فلماذا إذاً ال منضي هذا الشرط 

صلى هللا عليه لقوله  :وهذا الضابط على سرت املنكب؟ فلذلك ذكر املصنف الدليل فقال
نه شيء رواه الشيخان عن ال يصلي الرجل يف الثوب الواحد ليس على عاتقه م وسلم

وهذا دليل على وجوب العاتق فهل هذا دليل على أن العاتق يسرت مبا ال يسرت  أيب هريرة
البشرة؟ ال, فهذا هو الدليل لكن املصنف ما نص على وجه الداللة, فوجه الداللة يف قوله 

 وعموم الشيء يشمل ما يصف وما ال يصف.  شيءليس على عاتقه منه 
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ما ذكرها املصنف ابلنسبة للرجال فاألفضل للرجل أن يصلي يف ثوبني ألنه  وهناك قضية  
يسرت أكثر وجيب سرت أحد العاتقني يف الفريضة وليس يف النفل واألمر الثالث أن املرداوي 

ذكر يف اإلنصاف: قال مجاعة من األصحاب مع سرت رأسه واإلمام أبلغ يعين يستحبون 
ق اإلمام أبلغ. إذاً يستحب صالته يف ثوبني سرت الرأس ويكون االستحباب يف ح

 ويستحب سرت رأسه ويرون أن هذه الصفة أكمل .
املرأة: الواجب يف حقها أن تسرت العورة واملستحب: أن تزيد ومل يبق إال الوجه فهل تسرت   

الوجه! ال بل تزيد من املالبس أما إذا سرتت الواجب بقطعة قماش وهذه القطعة متنع 
تصف البشرة وليست شفافة فتكفي لكن املصنف يقول أن األفضل أن تصلي الرؤية وال 

 وهو(  درع يف)  أي صالة املرأة( صالهتا )  تستحب(  و)  :يف اآليت, ثالثة أمور
 وهو ما تضعه على رأسها وتديره حتت حلقها(  ومخار) مثل الثوب طويل  القميص
فاملرأة تستحب  يف نقاب وبرقع أي ثوب تلتحف به وتكره صالهتا(  وملحفة) والثالث 

أن تصلي يف هذه الثالث الدرع واخلمار وامللحفة وتكره صالهتا يف نقاب وبرقع يعين بال 
حاجة, فلماذا يكره النقاب والربقع؟ كالمها يغطي الوجه فالربقع غطاء فيه فتحتان 
) ض والنقاب هو الذي يسرت الوجه فهذه األشياء تسبب إخالل أبعضاء السجود ابألر 

يعين املرأة ليس هناك شيء امسه املنكب  يف فرض ونفل(  عورهتا سرت)  املرأة(  وجيزئ
 فاملنكب عند الرجل أما املرأة فسرت العورة يف الفرض هو هو يف النفل ال خيتلف.

ينتقل اآلن إىل مسألة ماذا لو حصل للمصلي الساتر لعورته انكشاف للعورة فهل تبطل   
و فيه تفصيل فهناك حاالت تبطل وحاالت ال تبطل, القاعدة الصالة أو ال تبطل أ

ابختصار: التفصيل أنه إن تعمد الكشف تبطل الصالة سواء كان قليال أو كثريا وسواء  
كان مدة طويلة أو قصرية فمادام أنه تعمد اإلخالل هبذا الشرط فالصالة تبطل. واحلالة 
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فعله فنقول ال تبطل إال إذا اجتمع الثانية إذا مل يتعمد فانكشفت بدون عمده وقصده و 
أمران: طول الزمن مع فحش املكشوف فالبد أن يكون الذي انكشف فاحش يف العادة 

وطال الزمن فنفهم من هذا أنه لو فحش املكشوف وقصر الزمن فال شيء, أو طال الزمن 
 لكن املكشوف قليل وهذا كله يف غري العمد .

بطل, مل يتعمد: انكشف شيء كثري ملدة طويلة أصبحت الصورة: تعمد كشف العورة فت  
تبطل, أما إذا انكشف شيء كثري ملدة قصرية أو انكشف شيء قليل ملدة قصرية فال 

 ]أ[(  وفحش)  يف الصالة رجال كان أو امرأة(  ومن انكشف بعض عورته) تبطل. 
 أعاد وإن قصر الزمن أو مل يفحش املكشوف ولو طال الزمن ]ب[ عرفا وطال الزمن

فالصور صارت: األوىل تعمد فبطلت, الثانية مل يتعمد وفحش وطال  مل يعد إن مل يتعمده
تبطل, الثالثة مل يتعمد وفحش ومل يطل مل تبطل, والرابعة قل املكشوف وقل الزمن مل 

تبطل, اخلامسة قل املكشوف وطال الزمن مل تبطل وهذه اخلمسة صور ذكرها يف هذين 
ويقصد بقوله وفحش أي مقدارا وزمنا,  2(  حمرم عليهأو صلى يف ثوب ) السطرين 

كما لو صلى يف ثوب   كمغصوب كله أو بعضهوالثاين إذا صلى يف ثوب حمرم عليه مثل 
 فكل هذا من أمثلة الثياب احملرمة عليه. وحرير ومنسوج بذهب أو فضةمغصوب 

جال واحدا إن كان ر يضع اآلن املصنف شروطا لبطالن الصالة يف هذه احلالة فقال   
وهذا الكالم يعود للحرير واملنسوج بذهب وفضة وحنوه  غريه وصلى فيه عاملا ذاكرا أعاد

فواجدا غريه أي غري معذور وصلى فيه أي هذا الثوب احملرم عاملا أبن هذا ثوب حمرم 
وذاكرا ليس انسيا أعاد فهذا الذي لبس الثوب احملرم عليه هو الذي يعيد ولذلك لو قلنا 

ال ثوب حمرم فإن كان رجال فيحرم عليه احلرير فال يصل فيه وإن كانت امرأة أنه ما ق
فيمكن أن تصلي فيه فإن كان رجال واجدا غريه حىت خيرج املضطر, وصلى فيه عاملا ذاكرا 
فيعيد وإال فال يعد لعدم اإلمث وهناك رواية أخرى يف املذهب ألن هذه املسألة مسألة كبرية 
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ة وهي مسألة اجلهة هل تنفك أو ال تنفك, والرواية الثانية يف ومتكررة وهلا صور كثري 
املذهب وعنه وتصح يف حرير ومغصوب مع التحرمي, فعلى القول ابنفكاك اجلهة أن 

الثوب احملرم ليس له عالقة ابلصالة فيأمث على الثوب احملرم وعلى الغصب لكن الصالة 
جلهة واحدة فكيف تكون هذه الصالة  تصح وهذا إذا قلنا أن اجلهة منفكة وإذا قلنا أن ا

 حرام وواجبة فال جتتمع! فتبطل, وهذا معناه .
مثال: رجل صلى يف ثوب حرير فما حكم هذه الصالة؟ الصالة واجبة, فتقول واجبة   

وحمرمة يف نفس الوقت وهذا إذا مل نفك اجلهة, ما اعتربانها جهتني فال ميكن يف شيء 
واجب, ومن فك اجلهة اعترب أن هذين عمالن خمتلفان  واحد أن يوصف أبنه حمرم وأيضا

فيقول الصالة صحيحة واإلمث موجود لسرت العورة وقد يقال: نفك اجلهة , يف نظر من 
يرى وهو املذهب ..هل سرت عورته ؟ مبحرم, أليس مطلواب منه سرت العورة بشيء مباح ؟! 

الصالة اليت ال تصح فهذه وجهة النظر أن هذا سرت العورة وأكمل شرطا من شروط 
الصالة إال به وهو حمرم وهذا هو اإلشكال, فليس اإلشكال أنه لبس مثال عمامة حرير 

 فال يبطلون الصالة, سيأمث عليها لكن كونه ساتر العورة بشيء حمرم ؟!
كذا معناه أنه يعيد إذا صلى يف مكان غصب   3 وكذا إذا صلى يف مكان غصبقال   

هة منفكة أو غري منفكة؟ ال تنفك على املذهب فتبطل الصالة ملاذا؟ نفس الكالم هل اجل
وعلى الرواية الثانية وهو مذهب آخرين أهنا تنفك فاألرض اليت اغتصبها حرام والصالة 

صلى يف ثوب (  أو)  اليت صالها صحيحة فإما أن يقال عصى وصحت عصى وبطلت 
ينصون على أنه إذا ما وجد  ومرادهم يف كتب املذهب أهنم( ولو لعدم غريه  جنس أعاد) 

من  ال )إال الثوب احملرم النجس هذا يصلي فيه وجواب ويعيد واملصنف ما ذكرها, قال 
أخرج  ( ويركع ويسجد إن كانت النجاسة ايبسة جنس( غصب أو )  حبس يف حمل
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اآلن من حبس يف مكان جنس فهذا مضطر, حمبوس يف هذا املكان النجس أو املغصوب 
وج منه وهذا الذي حبس يف حمل غصب أو جنس ويركع ويسجد إن كانت فال ميلك اخلر 

ويومئ النجاسة ايبسة يستطيع أن يسجد ويركع وهذا هو احملبوس يف مكان جنس ايبس 
برطبة أي النجاسة فالكالم على النجاسة, هو ملا ذكر مسألة  برطبة غاية ما ميكنه

ه أن يصلي فكيف يصلي املغصوب إذا حبس فيه إنسان فأصبح مضطرا فينبغي علي
واملكان جنس فإن كانت النجاسة جافة فيستطيع أن يصلي ألن النجاسة ال تنتقل إال مع 

الرطوبة فيسجد عليها ويصلي وكذا, أما إذا كانت رطبة فإنه سيتنجس وتنتشر النجاسة 
وتزداد رقعتها فعندها يومئ ومعناه أنه خيفض رأسه قدر ما يستطيع لكن ال يالمسها 

ويصلي عرايان مع ثوب  حىت ال ينجس الساق وكذا وجيلس على قدميهسة النجا
هذه مسألة التقدمي عنده ثوب مغصوب فهل يصلي عرايان أم يصلي  مغصوب مل جيد غريه

ويف حرير وحنوه  ابملغصوب, فاملصنف قال يصلي عرايان وال يصل يف الثوب املغصوب
ر؟ يف احلرير, أما املغصوب ألنه متعلق ماذا قال هل يصلي عرايان أم يف احلري لعدم غريه

 حبقوق اآلدميني وأما  احلرير فألنه متعلق حبق هللا .
أي صالة النفل من عبد هارب من سيده فال يصح نفله, ألن  وال يصح نفل آبققال   

 الزمن الذي يصلي فيه هو املغصوب لغصب الزمن.
 ومن وجد) بعض سرت العورة اآلن يتكلم عن الذي ال جيد متام سرت العورة بل جيد   

 ( وجواب وترك غريها ألن سرتها واجب يف غري الصالة ففيها أوىل كفاية عورته سرتها
( جيد ما يسرتها كلها بل بعضها وإال ) وإن مل جيد سرت العورة كلها بل وجد بعضها قال 

 ألهنما أغلظ يقدم األغلظ, فما هو أغلظ ( ألهنما أفحش الفرجني( ليسرت )  ـف) 
شيء؟ الفرجان  فهذا مل يكن عنده ما يسرت الفرجان بل يسرت أحدمها فيقدم الدبر ألن 

( أوىل ألنه ينفرج يف الركوع  فالدبر( وكفى أحدمها )  فإن مل يكفهما)  الدبر أسوء
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املسألة األخرية جديدة وقلنا إن مل جيد ما يسرت العورة كلها أي من السرة إىل  والسجود
رجني فإن مل يكن عنده ما يسرتمها فليقدم أحدمها واملصنف يقول الدبر الركبة فليقدم الف

أوىل وهذه مسألة اجتهادية فقد يقول قائل بل القبل أوىل ويف كال احلالني سرت القبل أو 
الدبر فلن نبطل الصالة قال فالدبر أوىل وعلل هذا أبنه ينفرج يف الركوع والسجود. وصورة 

تطيع أن يسرت به منكبه وعجزه أي الدبر فكيف يفعل هنا اثلثة لو كان عنده ساترا يس
إال هل األوىل أن يسرت الفرجني ويرتك املنكب أو يسرت املنكب مع الدبر ويصلي جالسا؟ 

أي يسرت املنكب والعجز  إذا كفت منكبيه وعجزه فقط فيسرتمها ويصلي جالسا
 ويصلي جالسا .

وجواب فال يقول  رة مثلها أو زائد يسرياويلزم العراين حتصيل السرتة بثمن أو أجقال   
ما عندي سرتة بل نقول له اشرت فيقول الثمن زائدا يسريا فنقول ال يضر, جيب عليك أن 

ألنه قادر على سرت عورته مبا ال ضرر  أي عارية ( وإن أعري سرتة لزمه قبوهلا) تشرتيه 
وا هذه هبة ومنا لك فاسرت خبالف لو أعطوه سرتة وقال خبالف اهلبة للمنةيلزمه وجواب  فيه

عورتك وصل فيقول ال يلزمه فإذا أراد قبوهلا قبلها وإن كان ال يريد فال أيخذها ملاذا؟ ألن 
وال يلزمه فيها منة وقد يقال العكس فالعار الذي يلحق ابملنة أعظم منه أن يصلي عراين 

ن مثلها أو بزايدة قليله فإذا أعري يلزمه القبول, إذاً الشراء يلزمه إذا كانت بثم استعارهتا
لكن لو زايدة فاحشة فال تلزمه, العارية إذا أعري يقبلها لكنه ال يلزمه ان يذهب ويستعري 

ألن فيها منة, والثالثة اهلبة ال يلزمه قبوهلا ألن فيها منة إذاً أمران ال يلزمه قبوهلما: قبول 
 اهلبة واالستعارة أي ابتدائها ما تلزمه.

جيعل  ( وال يرتبع بل يتضام قاعدا( العاجز عن حتصيلها )  اريويصلي الع) قال   
يعين القعود واإلماء, فقاعدا أ,  ( ابإلمياء استحبااب فيهما) إحدى فخذيه إىل األخرى 
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ابإلمياء ب , فهذا العاري يصلي قاعدا ويومئ يف الركوع والسجود, فلو صلى قائما وركع 
أي يف العقود واإلمياء س بواجب بل استحبااب وسجد جاز, إذاً هذا القعود واإلمياء لي

( أي إمام  ويكون إمامهمابلركوع والسجود فلو صلى قائما وركع وسجد جاز ) 
يعين إمامهم يكون يف  ( أي بينهم وجواب ما مل يكونوا عميا أو يف ظلمة وسطهمالعراة ) 

ان فال أبس أن يصلي الوسط حىت ال يروا عورة اإلمام أما إن كانوا يف ظلمة أو كانوا عميا
( ألنفسهم إن اتسع حملهم )  وحده( من رجال ونساء )  نوع كل ويصلي) أمامهم 

إذا كان املكان واسعا  ( صلى الرجال واستدبرهتم النساء مث عكسوا( ذلك )  شق فإن
فالرجال يف جهة والنساء يف جهة وكل يصلي على حدة وإن كان املكان ضيقا فيصلي 

فصلى النساء واستدبرهن النساء مث يستدبر الرجال وتصلي النساء الرجال ويستدبرهم 
( هبا  سرت الصالة أثناء يف( عرفا )  سرته قريبة( املصلي عرايان )  وجد فإنالرجال ) 
على ما مضى بىن أي أكمل الصالة وليس يعيد من جديد بل يكمل,  ( وبىنعورته ) 

( جيدها قريبة  وإال) ال يعترب عمال كثريا  ألنه أخذ السرتة القريبة وسرت العورة من صالته
أي لو كانت بعيدة فالذهاب إليها  ( الصالة بعد سرت عورته ابتدأبل وجدها بعيدة ) 

وكذا من عتقت فيها وأخذ السرتة يعترب عمال كثريا مبطل للصالة فهذا هو التعليل 
ن األمة عورهتا عتقت يف الصالة وكانت تصلي مكشوفة الرأس ابعتبار أ واحتاجت إليها

من السرة إىل الركبة فهي تصلي وشعرها منكشف فأعتقها سيدها وهي تصلي فماذا 
يلزمها اآلن؟ أن تغطي رأسها فإن كانت السرتة جبوارها أخذهتا وغطت شعرها فهذا ليس 

بعمل كثري فالصالة ال تبطل وإن كانت السرتة بعيدة وذهبت إىل مكان بعيد وحتركت 
من هي اليت  وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليهاالهتا يقول ومشت وكذا فتبطل ص

احتاجت إليها؟ هذه اليت نقول أهنا تصلي وهي كاشفة بعض العورة كاشفة الرأس أو  
 كاشفة الساق لكن لو كانت تصلي وهي ساترة كاحلرة فهذه ال حتتاج.
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ه األول السدل من اللباس وهذا املكرو  ( ويكره يف الصالة السدل)  :قال املصنف  
يعين ال يرد الطرف اآلخر على  وهو طرح ثوب على كتفيه وال يرد طرفه على اآلخر

اجلهة الثانية واملقصود يف هذا إذا طرح الثوب على كتفيه ومل يرد الطرف على الطرف 
اآلخر إذا كان هذا الثوب مما ال يلبس إال إذا كان الثوب هكذا لبسه هذه طبيعته يوضع 

الطرف اآلخر أما إذا كان مما العادة فيه أن يرد الطرف على الطرف  وال يرد الطرف على
اآلخر فإن السدل يف هذه احلالة مكروه, وما هو وجه الكراهة؟ الكراهة فيها نص لكن 
ملاذا جاء هذا النهي؟ فيظهر وهللا أعلم أن السدل هذا هو أقرب إىل لبسة العابث فقد 

ا ال توحي جبدية املصلي بل توحي بعبثه جاءت صور كثرية هني عنها يف الصالة ألهن
تشبه صور العبث ومنها السدل وبعضها هني عنها ألهنا قد تفضي إىل كشف العورة مثل 

أبن يضطبع بثوب ومعناه  2 ( اشتمال الصماء( ويكره فيها )  و) اشتمال الصماء 
فه األمين وما معىن يضطبع؟ فاالضطباع مثل لبسة احملرم عندما يربز كت ليس عليه غريه

ويسرت األيسر فاملصنف يقول أبن يضطبع أي يلف الثوب عليه ليس عنده غريه فال يوجد 
مالبس داخلية حتته أو سراويل حتت هذا الثوب فهي قطعة واحدة من القماش فيلفها 

على نفسه ويضطبع هبا وهذا االشتمال خُيَشى منه كشف العورة, ولو أنه اضطبع ابلثوب 
واالضطباع أن جيعل وسط الرداء حتت عاتقه األمين  كراهة إذاً, وكان حتته غريه فال

إذاً لو كان حتته  ثوب غريه  وطرفيه على عاتقه األيسر فإن كان حتته ثوب غريه مل يكره
مل يكره أو لو كان عنده ثوب واحد ال يضطبع بل جيعله إزار ليسرت األسفل ويكفي, أما 

( يكره يف  و) كشف العورة!فهذا هو النهي, أنه يضطبع فيسرت األسفل واألعلى مث تن
, أما إذا كان هناك سبب بال(  على فمه وأنفه 4 واللثام 3 وجهه تغطيهالصالة ) 

سبب من حر أو برد أو تراب أو غبار فال أبس أما بغري سبب فهذا مكروه وهذا النهي  
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  عليه وسلمصلى هللالنهيه كذلك يوحي بلبسة العبث كما أن فيها نوع تشبه بعبدة النار 
ويف تغطيه الفم  واألنف أدخلوها قياسا على الفم أن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود

فيها أي يف  5 ( كف كمه( يكره فيها )   وتشبه بفعل اجملوس عند عبادهتم النريان ) 
أي أن يكفه عند وما معىن كف كمه؟ فالكم هو الذي يدخل اإلنسان يده فيه ، الصالة

ف يكفه؟ جبذبه ورفعه وهي أيضا تشبه العبث وأيضا هذا الكف للكم كيمعه  السجود
وال أكف شعرا وال  صلى هللا عليه وسلمأي لف كمه بال سبب لقوله  ( ولفه)  ولفه

احلديث قال وال ثواب واملصنف قال كمه واملقصور ليس الكم فقط بل هذا ثواب متفق عليه 
وال يلفه ولفه أي طيه كالتشمري فطل مثال فأي شيء آخر غري الكم إذاً ال يكف كمه 

هذه األشياء هني عنها فهي مكروهة وهي تشبه العبث وليست وال تشبه كمال الزينة 
فكمال الزينة فكمال الزينة أن يكون اإلنسان على اهليئة احلسنة اليت تعارف عليها الناس 

ا دخل على رجل أهنا حسنة فالتشمري اآلن كأن أييت اإلنسان مشمرا يف الصالة ولكنه إذ
 مسئول فماذا حيدث؟! سيعدل ثوبه أم ال؟!!

شد الوسط مثل الزانر وما هو الزانر؟  6 ( شد وسطه كزانر( يكره فيها )  و) قال   
الزانر هذا خيط غليظ عريض يربطه اليهود والنصارى على وسطهم وله طرف مرخي يصل 

أن يشد وسطه مبا ال يشبه الزانر  إىل األرض فيكره أن يشد وسطه مبا يشبه الزانر وال يكره
أي مبا يشبه شد الزانر ملا فيه من التشبه أبهل الكتاب ويف احلديث من تشبه بقوم 

 مطلقا فهو منهم رواه أمحد وغريه إبسناد صحيح ويكره للمرأة شد وسطها يف الصالة
يتبني والتعليل لذلك حىت ال يبني حجم العورة ابلنسبة للمرأة فإذا شّدت وسطها فإنه 

 . يشبه الزانر وال يكره للرجل مبا ال حجم العورة
( من عمامة  وحترم اخليالء يف ثوب وغريه)  انتقل إىل احملرمات من اللباس: قال   

من جر ثوبه  صلى هللا عليه وسلموغريها يف الصالة وخارجها يف غري احلرب لقوله 
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ء حمرم إال يف احلرب فال حيرم , إذاً جر الثوب خيال خيالء مل ينظر هللا إليه متفق عليه
 وجيوز اإلسبال من غري اخليالءملاذا؟ ألن اخليالء يف احلرب تباح وال تكون حمرمة 

إذاً إسبال الثوب على املذهب إذا كان خليالء فهو حمرم وإذا كان لغري خيالء  للحاجة
لغري حاجة  فهذا سيختلف ألنه إذا كان لغري خيالء فلماذا يفعلها؟ هل يفعلها حلاجة أم

فإن كان لغري حاجة فسننزل من التحرمي إىل الكراهة وإن كان حلاجة نزلنا من الكراهة إىل 
اإلابحة فهذه هي املنازل الثالث فجر الثوب له ثالثة أحكام حيرم إن كان للخيالء ويكره 

عند عدم اخليالء وعدم احلاجة فال خيالء وال حاجة يف اإلسبال فيكون مكروها ألنه 
 أهل اخليالء والثالث أن يكون مباحا إذا كان لغري خيالء وكانت هناك حاجة يشبه

 واحلاجة كسرت ساق قبيح أو برد .
أي صورة الكائنات احلية أي  ( أي على صورة حيوان التصوير( ُيرم )  و) قال   

الرسم أما تصوير اليوم فهذا شيء حادث جديد حيتاج إىل نظر جديد وأتمل جديد 
د فالكالم اآلن على الرسم والتجسيم فاجملسمات هذه معروفة من القدمي واجتهاد جدي

أما ما كان على صورة مجادات أو  ( أي على صورة حيوانالتصوير  ( ُيرم ) و) فيقول 
حلديث الرتمذي نبااتت أو ما ليس بكائن حي ذي روح فهذا ال يدخل يف النهي 

 ورة يف البيت وأن تصنع وإنعن الص صلى هللا عليه وسلموصححه هنى رسول هللا 
كالرأس فإذا أزيل الرأس من الصورة فال   أزيل من الصورة ماال تبقى معه حياة مل يكره

( أي املصور على الذكر واألنثى يف لبس  استعماله( ُيرم )  و) تبقى حياة فال تكره 
اك حيرم املصور يف هذه الصور اللبس والتعليق وسرت اجلدر به وهن وتعليق وسرت جدر

أي فيجوز والنيب صلى هللا عليه  ال افرتاشه وجعله خمدةمسائل جيوز استعمال املصور 
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وسلم اتكأ على املخدة اليت فيها صور ألهنا ممتهنة هبذا وتصبح بعيدة عن شبهة التعظيم 
 خبالف اللبس والتعليق وسرت اجلدار.

 مموه)  تعمالاس(  أو)  فضة أو بذهب(  منسوج استعمال)  على الذكر(  وُيرم)  
يعين احللي املباح أما املموه  أو فضة غري ما أييت يف الزكاة من أنواع احللي(  بذهب

 فإن(  استحالته قبل) ابلذهب والفضة واستعماله أو املنسوج بذهب أو فضة فهو حمرم 
إذاً  تغري لونه ومل ُيصل منه شيء بعرضه على النار مل ُيرم لعدم السرف واخليالء

املموه بذهب أو فضة حيرم قبل االستحالة أما بعد االستحالة فال حيرم ألنه  املنسوج أو
يصبح يف حكم املعذور ليس موجودا ومعىن االستحالة إذا عرض على النار فال يتحصل 

النار  فإن تغري لونه ومل ُيصل منه شيء بعرضه على منه شيء فعند ذلك جيوز وهلذا قال
  ال فضة فهو يف حكم املعدوم.ألنه ال يوجد اآلن ذهب و  مل ُيرم

 أكثره)  احلرير أي(  هو)  ثوب أي(  ما)  ُيرم(  ثياب حرير و)  حترم(  و) قال    
حيرم من احلرير هو احلرير اخلالص وإذا مل يكن  الذيفمعناه أن  مما نسج معه(  ظهورا

ين الثوب حريرا خالصا وإمنا فيه حرير وفيه شيء آخر كقطن أو صوف أو شيء آخر يع
حرير وغري احلرير فهل حيرم املخلوط؟ قال املصنف إذا كان احلرير أكثر ظهورا فهو حمرم 

وإذا كان احلرير وما خلط معه مستواين فال حرمة وإذا كان احلرير أقل فال حرمة من ابب 
أوىل إذاً احلرير الذي حيرم يف صورتني األوىل أن يكون خالصا والثانية أن يكون غالبا 

اه أن العربة بغلبته يف الظهور وليس بغلبته يف الوزن فقد يكون كمية احلرير ظهورا ومعن
املوجودة وزهنا أكثر من وزن القطن املوجود لكن من حيث الظهور هي أقل كأن يضع 

مثال خيط حرير وخيطني من القطن عند النسج فالنسيج يكون خبيط طويل وخيط 
مة فإذا كان يف السدا خط حرير عرضي, الطويل يسمى السدا, والعرضي يسمى اللح

وخطني قطن فصار احلرير أقل أو خيط من احلرير رفيع وخيط من القطن مسيك فسيكون 
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من حيث الظهور القطن أكثر ظهورا ولو جئنا يف الوزن سيكون احلرير أكثر وزان فال نعترب 
إذا حيرم ألن النساء يباح هلن لبس احلرير  واخلناثى دون النساء(  الذكور على)  هذا.

 لبسها بال حاجة وافرتاشا واستنادا وتعليقاعلى الذكور, فما هي صور التحرمي؟ قال 
أبن أييت بقطعة حرير ويكتب عليها املهر ألان قد تكون عادة عند املرتفني  وكتابة مهر

صور لكن استثىن الكعبة املشرفة فيمكن  6أي ابحلرير وهذه وسرت جدر قدميا أو كذا 
ال تلبسوا احلرير فإنه من  صلى هللا عليه وسلمغري الكعبة املشرفة لقوله  سرتها ابحلرير

وإذا فرش فوقه حائال صفيقا جاز  لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة متفق عليه
 صفيقا أي مسيكا . اجللوس عليه والصالة

ص وال واآلن يذكر صور االستثناء من احملرم من احلرير فهو يقول ال جيوز احلرير اخلال  
يعين  أي احلرير وما نسج معه ظهورا(  إال إذا استواي) األكثر فما الذي جيوز؟ يقول 

وال اخلز وهو ما سدي ابإلبريسم وأحلم بصوف أو قطن من حيث الظهور وليس الوزن 
اإلبريسم هو حرير سدي أي خيط السدا كان من  اإلبريسم وخيط اللحمة كان  وحنوه

لضرورة أو ) فيجوز يف حاالت  لبس احلرير اخلالص(  وأ) من صوف أو من قطن وحنوه
صور  _  6إذاً جيوز لبس احلرير يف  ولو بال حاجة(  حكة أو مرض أو قمل أو جرب

والسدا واللحمة كثريا ما كان العرب يستخدموهنا يف األمثلة للتعبري عن املمازجة والتماسك 
هذا السابع فأحياان  ( حشوا)  ركان احلري(  أو) يقولون كاللحمة وسداها أو كذا.. _ 

بعض املالبس يضعون هلا حشوا وكذا هذه اللياقة اليت حول العنق أليس هبا حشوا فإن  
كانت حرير جازت واجلبة اليت يلبسها اإلنسان وهي أشبه جببة األزهر وقدميا لبسها 

ر من الصحابة رضي هللا عنهم فإذا كانت اجلبة فيها حشوا وكانت هذه احلشوة من احلري
الداخل لكن القماش اخلارجي الذي يلمس البدن أو الرقبة فهذا نسميه بطانة فلو كان 
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الثوب مكون من قطعتني خارجية وداخلية الداخلية تسمى بطانة وما بني القطعتني فهو 
لعدم الفخر  أو فرش فال ُيرممجع جبة  جباب( ل حشوا)  كان احلرير(  أو) حشو

بطانة اليت من الداخل ال جتوز ألهنا لبس أما احلشو فال يعترب فال واخليالء خبالف البطانة
رقم أ فال نقول  رجل وُيرم إلباس صيب ما ُيرم علىلبس وال نعترب أن فيه خيالء وفخر 

وتشبه رجل أبنثى هذا طفل صغري, صحيح أن الصغري غري مكلف لكن الكبري مكلف 
ري اللباس فما هو غري اللباس؟  رقم ج تشبه يف لباس وغ  وعكسه رقم ب يف لباس وغريه

كالكالم واملشي وحنو ذلك نسأل هللا العافية وكذلك تشبه املرأة ابلرجل يف كالمه أو 
 لباسه أو مشيته أو غري ذلك.

(  علما)  احلرير( أو كان ) كنا قد شرعنا فيما يستثين من احملرم من احلرير الثامن قال    
احلواشي األطراف من الثوب كأطراف يعين اخلطوط تنسج على  وهو طراز الثوب

الشماخ فهذا علم للثوب فلو كان الثوب من قطن لكن علمه من حرير فيجوز لكن 
الثوب فيه  9 رقاعا)  كان(  أربع أصابع فما دون أو) بشرط أال يتجاوز أربع أصابع 

 نةأو لبأخراق فرقع بقطعة حرير فكذلك لكن بشرط أال تزيد هذه الرقعة عن أربعة أصابع 
فاجليب هو احمليط ابلعنق فلو كانت لبنة اجليب من حرير فتجوز  وهو الزيق ( جيب

وحنن يف بالد حارة  مجع فروة(  فراء وسجف) بشرط أن تكون أربع أصابع فما دون 
وهو ما يركب على حواشي الثوب أي أن هذه  وحنوها مما يسجففال نعرف الفروة 

ت بقماش من حرير فال أبس بشرط أال تزيد عن الفروة اليت تلبس للتدفئة أطرافها خيط
أربعة أصابع وحنوها أي حنو ما مضى فكل ذلك يباح من احلرير إن كان أربع أصابع فأقل 
فكل ذلك يباح من احلرير إذا كان قدر كان قدر أربع أصابع فأقل ملا روى مسلم عن 

بعني أو ثالثة أو هني عن لبس احلرير إال موضع أص صلى هللا عليه وسلمعمر أن النيب 
أن يصنع كيس للمصحف فهذا تعظيم للمصحف  أربعة ويباح أيضا كيس املصحف
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أي ابحلرير فالثوب قطن لكن اخليط الذي خيطنا به الثياب  به وخياطةفيباح تعظيما له, 
ألنه يسري هذه اخليوط  وأزرارحرير فيمكن هذا ألن يف هذه احلالة لن يكون أكثره ظهورا 

رية فإذا صنعوا األزرار من حرير  أبس ألنه قليل وكالم املصنف قدمي قبل تباح ألهنا يس
وجود األزرار البالستيك وما شابه ذلك فكانوا يصنعون األزرار من نفس القماش فكانوا 

 خييطون قماشا جمموعا ويصبح أزرار وبعض الناس يصنع هذا اآلن من ابب الرفاهية .
أما يف اإلحرام فال يكره  إحرام غري يف(  املعصفر ويكره)  :قال ما يكره من احلرير:  

) يكره (  و ) واملعصفر هو الثوب الذي وضع فيه العصفر وهو نوع من النبات يتزينون به
الرجال عن التزعفر متفق عليه ويكره  ىهن صلى هللا عليه وسلمألنه  ( للرجال املزعفر

!! وهللا جناان من هذا الشماخ  أما الذي بعضه أمحر وبعضه ليس أبمحر 3 األمحر اخلالص
وكون ثيابه فوق  4 واملشي بنعل واحدة ابألبيض الذي فيه ولو لبسنا األبيض لكان أوىل

 6 وحتت كعبه بال حاجة فإذا رفعها فوق نصف الساق دخل يف الكراهة 5 نصف ساقه
ىل ذراع يعين تزيد يف ثوهبا إ وللمرأة زايدة إىل ذراع بال حاجة أي بال حاجة وبال خيالء

وثوب  7 ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل واملرأةحىت ال تنكشف رجلها 
وطبعا إال إذا كان يصف  وهو ما يشهر به عند الناس ويشار إليه ابألصابع 8 الشهرة

 العورة فيحرم لكم ما سوى العورة ..
 باجتنا)  أي من شروط الصالة(  ومنها)  اجتناب النجاسة :الشرط الثالث  

 محلها وعدم 3 وبقعتهما 2 وثوبه  1 املصلي ببدن عنها يعف مل حيث(  النجاسة
فيقول اجتناب النجاسة شرط إال  حلديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه

املعفو عنها فما هي املعفو عنها؟ يسري الدم النجس من حيوان طاهر ال دم سبيل إال إذا  
( ) وثيابك فطهر   :وقوله تعاىلأثر استجمار مبحله كان دم حيض أو نفاس والثاين 
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ولو بقارورة مل تصح صالته فإن كانت معفوا عنها  (  محل جناسة ال يعفى عنها فمن
حيواان طاهرا أي غري مأكول ألن كمن محل مستجمرا أو حيواان طاهرا صحت صالته 

ن الطاهر املأكول ما يف ما يف بطنه جنس وهذا يف احليوان الطاهر غري املأكول أما احليوا
بطنه طاهر فالكالم على غري املأكول ألن اإلشكال أين النجاسة اليت محلها املصلي ملا 

محل هذا احليوان؟ محل النجاسة اليت يف داخل بطن هذا احليوان خبالف املأكول فإن بول 
كمن محل   فإن كانت معفوا عنها كمن محل مستجمراوروث ما يؤكل حلمه طاهرا 

مستجمرا يعين ملا قضى حاجتها ستجمر ومل يغسل فجاء شخص آخر ومحله شخصا 
وصلى وهو حيمله فهو حامال للنجاسة اآلن لكن معفو عنها وكذلك لو محل حيواان غري 

أي  ( أو القاها) مأكول وحيمل جناسة لكن معفو عنها فهذا من محل جناسة والثاين 
 صالته بثوبه أو بدنه مل تصح)  ى عنهاأي القى جناسة ال يعفابشرها أي ابشر النجاسة 

واآلن ستأيت صور ويبني هل تبطل أو ال أو تلتحق ابملالقاة أو  لعدم اجتنابه النجاسة( 
أو حائطا بدون اعتماد ومالقاة فمجرد أن ثوبه مس الثوب الثاين  وإن مس ثوبه ثوابال؟ 

أي صحت يف كل  جنسا مل يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ومل يالقها صحت
هذه الصور اليت مضت األوىل إذا مس ثوبه ثواب آخر دون أن يعتمد عليه بل جمرد مس 

وطبعا فإن الثوب اآلخر جاف ألنه لو كان رطبا سيتنجس ثوبه, الثانية أن ميس ثوبه 
حائطا جنسا فيه جناسة جافة ومل يستند إىل احلائط لكن لو استند إليه تبطل صالته ألنه 

م من القى النجاسة إذا اعتمد عليها أما جمرد اللمس فال, والثالث أن يصبح يف حك
يقابلها راكعا .. مثل السجادة اليت يصلي عليها يف جزء منها جناسة لكن هذا اجلزء ال 

يقف عليه سواء بيده أو برجله أو ال يضع عليه رأسه ..فعند ذلك مل يالقها  فهو يقابلها 
تصق هبا حىت لو كانت بني رجليه أو كانت بني ركبتيه أو ولكن ال يسجد عليها ألنه مل يل

صفيقا أو (  وإن طني أرضا جنسة أو فرشها طاهرا) بني يديه وركبتيه لكنها مل يباشرها, 
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له ذلك (  كره)  بسطه على حيوان جنس أو صلى على بساط ابطنه فقط جنس
للنجاسة وال ألنه ليس حامال  ( وصحت)  العتماده على ما ال تصح الصالة عليه

فاألرض جنسة وهو فرش عليها طني أو بساط وصلى على البساط الطاهر مباشرا هلا 
فهذا هو املعىن, أن يطني أرضا جنسا أو يفرش عليها فراشا متينا لكن لو فرش شيئا رقيقا 

فكأنه مل يفرش شيء ألن الرقيق ال يكون حائال بني الشيء والنجاسة أو بسطه على 
لى هذا البساط أو كان البساط ابطنه جنس لكن ظاهره طاهر حيوان جنس وصلى ع

) فيقول كره فالصالة صحيحة لكن مع الكراهة واألوىل أال يفعل ذلك ولذلك قال 
 . ألنه ليس حامال للنجاسة وال مباشرا هلا ( وصحت

الصالة على  ( بطرف مصلى متصل به صحت)  النجاسة(  كانت وإن)  :قال  
جس حبركته وكذا لو كان حتت قدمه حبل مشدود يف جناسة وما الطاهر ولو حترك الن

احلبل مشدود يف شيء جنس لكن اجلزء الذي يقف عليه من  يصلي عليه منه طاهرا
احلبل طاهر ففي كل هذه الصور نقول تصح الصالة وال يعترب حامل للنجاسة وال مالق 

مالق هلا ولكن نعتربه يف هلا وسينتقل اآلن إىل صور أخرى ال يكون حامال للنجاسة وال 
 حبيث يكن متعلقا به بيده أو وسطه(  مل إن) حكم احلامل للنجاسة أو مالق هلا وهي 

فهو يقف على حبل  فال تصح ألنه مستتبع هلا فهو كحاملها(  مبشيه)  معه(  ينجر) 
واحلبل جنس وجزء منه طاهر يقف عليه فما هناك أبس أما إذا ربط احلبل يف وسطه حبيث 

فال تصح  ه إذا حترك يتحرك احلبل معه أو ينجر مبشيه فيصبح يف حكم حامل النجاسةأن
, وصورة اثلثة: إذا كان ربط احلبل يف وسطه أو يف يده ألنه مستتبع هلا فهو كحاملها

واحلبل متصل ابلنجاسة لكن النجاسة عبارة عن سفينة كبرية ال يستطيع أن حيركها من 
وإن كانت سفينة كبرية أو حيواان كبريا ال يقدر على قال مكاهنا فهذا ليس حبامل هلا 
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إذاً ال يقف على النجاسة وال  جره إذا استعصى عليه صحت ألنه ليس مبستتبع هلا
 حيملها وال يستتبعها حبيث تكون مرتبطة به وتتحرك حبركته.

فهل مسألة: لو أن رجال صلى وبعد انقضاء صالته رأى النجاسة يف ثوبه أو يف مكانه    
 فيها)  النجاسة أي(  ومن رأى عليه جناسة بعد صالته وجهل كوهنا)  :يعيد أم ال؟ قال

بعد الصالة بفرتة رأى النجاسة  الحتمال حدوثها بعدها(  مل يعدها)  الصالة يف أي( 
فهو غري متيقن أهنا كانت موجودة وقت الصالة فقد تكون حصلت بعد الصالة وال 

لصالة نظر يف الثوب فوجد جناسة ألهنا بذلك تكون يتصور أن شخصا صلى وبعد ا
موجودة أثناء الصالة لكن لو قلنا خرج من املسجد مث ذهب إىل البقالة مث خرج منها 

وذهب لريكب السيارة فوجدها فيحتمل أن تكون هذه النجاسة وجدت يف الصالة 
ه احلالة فإذا واحتمال أن تكون هذه النجاسة طرأت بعد خروجه فقال انه ال يعيد يف هذ

الحتمال حدوثها بعدها  فال تبطل ابلشكوجد االحتمال فال نبطل الصالة ابالحتمال 
لكن )  الصالة يف أي(  فيها كانت)  النجاسة أي(  وإن علم أهنا) فال تبطل ابلشك 

أما إذا كان علم أهنا كانت يف الصالة كأن رأى النجاسة بعد  ( جهلها أو نسيها أعاد
أو كانت هذه النجاسة مما ال جيف بسرعة فرأى أن هذه النجاسة ال شك  الصالة مباشرة

 انسيا كما لو صلى حمداث أوأهنا قدمية فيقول أعاد, والرواية الثانية: وعنه تصح وال يعيد 
وهذه صورة اثنية فالصورة األوىل رجل صلى وعليه جناسة وهو انسيا هلا والثاين صلى ومل 

ا علم بعد الصالة فصاحب النجاسة رأى النجاسة يتوضأ وهو انس للوضوء وكالمه
وصاحب الوضوء انتبه أنه حمدث فكال الصالتني ابطلة فكالمها يعيد الصالة واحدة 

ابالتفاق والثانية على قول ألن فيها خالف فالذي صلى حمداث بغري وضوء مث تذكر متفق 
الف قوي يه خعلى أنه يعيد أما من صلى وعليه جناسة فمحل خالف واملذهب ف

 .واملصنف يقول يعيدها
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جيب  مل)  أو خيط جرحه خبيط جنس وصح(  جنس)  بعظم(  ومن جرب عظمه)  :قال  
وصح أي برئ جرحه  فلم جيب قلعه  بفوات نفس أو عضو أو مرض(  قلعه مع الضرر

مع الضرر, فهل نقول له اقطع اجلرح حىت خنرج اخليط؟! قال مل جيب قلعه مع الضرر ألن 
أي  وال يتيمم له إن غطاه اللحمكن أن يكون فوات نفس أو عضو أو مرض الضرر مي

ال يتيمم هلذا النجس إن غطاه اللحم كأن وضعنا له مثال قطعة عظم جنس حىت جنرب 
عظمه وغطى اللحم هذا العظم النجس فماذا نصنع يف الوضوء ؟ يتوضأ طبيعي فيغسل 

لداخل ال تكلف مبا ال تستطيع هذه اليد أما يف الداخل جناسة! فأنت ال تكلف اب
وكذلك لو كان خيطا جنسا وهذا اخليط غطي مع اللحم ويف هذه األايم قد يلفظ اللحم 

هذا اخليط لكن عموما لو بىن اللحم على خيط جنس أو شيء جنس وغطاه فنغسل اجللد  
 .نلتفت إىل النجاسة اليت ابلداخلكأنه صحيح وال 

(  طاهر)  هو(  ـمن عضو أو سن ف)  ي من آدميأ(  وما سقط منه)  :قال املصنف  
فهو طاهر للحديث ما أبني من حي فهو كميتته, فما أبني من الطاهر  أعادة أو مل يعده

طاهر فإذا كان هذا احلي ميتته طاهرة وقطعت منه قطعة فهذا املقطوع حكمه حكم ميتتة 
و سن أو كذا فما املقطوع منه فإذا قطعنا من آدمي أو قطعت من آدمي يد أو رجل أ

حكم ميتة اآلدمي؟ طاهرا فإذا هذا املقطوع طاهر وإذا قطعنا من الشاة رجلها أو جزء 
وهي حية فهذا املقطوع حكمه حكم ميتة الشاة وما حكم ميتة الشاة؟ جنسة وهي كذلك 

وكذا إذا قطعنا من اجلمل سنامه وهو حي فما حكم هذا السنام؟ حكمه حكم ميتة 
) جلمل وما ذكي فهو ميتة جنسة وكذلك السنام. ولذلك قال املصنف اجلمل, فلو مات ا

أعادة أو مل يعده (  طاهر)  هو(  ـمن عضو أو سن ف)  أي من آدمي(  وما سقط منه
ألن ما أبني من حي فهو كميتة وميتة اآلدمي طاهرة وإن جعل موضع سنة سن شاة 
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سن الشاة صحيحة؟ ألنه ملاذا صالته ب مذكاة فصالته معه صحيحة ثبت أو مل يثبت
قال شاة مذكاة فإذا ذكينا الشاة فعند ذلك الشاة طاهرة وأسناهنا طاهرة ولو ذكينا اجلمل 

وأخذان السنام طاهر يف هذه احلالة لكن لو مات حتف أنفه فهو جنس ولو قطعنا منه 
يعين ال جيوز  ووصل املرأة شعرها بشعر حرامجزء وهو حي فهذا اجلزء املقطوع جنس 

ل املرأة شعرها بشعر آخر لكن هناك صورة جتوز وهي إذا وصلت شعرها بشيء آخر  وص
وال أبس بوصله بقرامل كحرير أو صوف أو خيوط قطن أو كذا فال أبس وهلذا قال 

 والخروجا من اخلالف  وتركها أفضلقرامل من حرير أو صوف فال أبس  وهي األعقصة
خرى إذا وصلت املرأة شعرها بشعر وهذه مسألة أ تصح الصالة إن كان الشعر جنسا

جنس فيقول املصنف لن تصح الصالة فإذا كانت بشعر طاهر؟ تصح الصالة وهذه مسألة 
لعن الواصلة  صلى هللا عليه وسلمغري مسألة اإلمث والتحرمي فال جيوز هلا الوصل ألن النيب 

صل ابلوصل لكن الكالم اآلن على مسألتني مسألة صحة الصالة ومسألة اإلمث فاإلمث حي
وصحة الصالة وعدم الصحة بنوع الشعر الذي وضعته فإن وضعت شعرا جنسا فالصالة 

 ابطلة وهي آمثة وإن وضعت شعرا طاهرا فالصالة صحيحة وهي آمثة .
 مقربة  يف)  بال عذر فرضا كانت أو نفال غري صالة جنازة(  وال تصح الصالة) قال   
يف حديث ومقربة هذا األول والباء مثلثة, كيف؟  وكل هذه املسائل جاءت بتثليث الباء( 

أي ميكن أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة فتقبل الثالث حركات مقرُبة ومقربة 
ألنه ال يسمى مقربة إال إذا مجعت ثالثة قبور وهذا حمل خالف  وال يضر قربانومقرَبة. 

يت فهل ال يصل أوالده يف فلو أن إنسان دفن يف ب وال ما دفن بدارهلكن هكذا املذهب 
هذا البيت الذي دفن فيه؟ ال بل يصلون ألن هذا البيت ال يعترب مقربة فاملقربة هي اليت 

)  ال يف(  و) يدفن فيها أموات املسلمني حىت ولو دفن فيه أكثر من واحد ألن هذا بيت 
احلاء  بضموهو الذي نسميه اليوم ابحلمام أو املرحاض أو مكان قضاء احلاجة  2 ( حش
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 داخله وخارجه(  محام)  ال يف(  و) يعين يقال له ُحس وَحش  وفتحها وهو املرحاض
واحلمام الذي ذكره املصنف اآلن ال يقصد به املرحاض وإمنا يقصد به مكان االغتسال  3

وقلنا مرارا أن هذه احلمامات كانت موجودة قدميا يف  أماكن عامة لالغتسال يف املدينة 
وجودة بكثرة يف بالد الشام وبدأت تندثر وعموما فبعض الناس يف بيته وهنا يف جدة وم

جيعل مكاان لقضاء احلاجة وغرفة أخرى منفصلة عنها لالغتسال فيسمى الثاين الذي هو 
ومجيع  لالغتسال محاما ويسمى األول الذي هو مكان قضاء احلاجة مرحاضا أو حشا.

 جيوز الصالة يف احلمام فهذه احلمامات كبرية يعين احلمام عندما نقول ال ما يتبعه يف البيع
خاصة العامة ويكون فيها مكاان الستقبال الناس وخلع املالبس وارتداء املناشف ويذهبون 

إىل مكان آخر يغتسلون فيه املاء احلار أو مكان آخر فيه البخار فأين املكان الذي ال 
فما الذي سيدخل يف عقد تصح الصالة فيه؟ فيقول كل شيء فلو أن هذا احلمام بيع 

 البيع؟ ستدخل كل هذه اليت ذكرت ولذا فكل هذه األماكن ال تصح الصالة فيها.
واحدها عطن بفتح الطاء وهي املعاطن مجع أي مساكن اإلبل  4 ( إبل وأعطان)   

 ( مغصوب)  ال يف(  و) اخلامس  معطن بكسر الطاء هي ما تقيم فيها وأتوي إليها
ة يف مكان مغصوب غصب أرضا أو بيتا وصلى فيه فال تصح يعين وال تصح الصال

مكان إلقاء ومزبلة مكان الذبح لبهيمة األنعام, والسابع  وجمزرةالصالة والسادس 
املقصود هبا اجلادة اليت يقرعه الناس أبقدامهم فهو مكان  وقارعة طريقالقاذورات والثامن 

حة هذه األشياء املذكورة, وعنه أي وال يف أسط ( أسطحتها)  ال يف(  و )مشي الناس 
تصح على أسطحتها واختاره املوفق فإذا كانت هذه األرض محام فسطحها ليس حبمام 

فنصلي فيه أو أن هذه األرض جمزرة مكان لذبح هبيمة األنعام أما األدوار العليا فال عالقة 
أن  حىت سطح النهر ال تصح فيه وقلنا أي أسطحة تلك املواضع وسطح هنرلنا هبا 
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تعبدي يعين غري معقول املعىن أي هنينا  واملنع فيما ذكر تعبدي الرواية الثانية أهنا تصح
عن هذه األشياء ملاذا؟ وبعض أهل العلم يقول بل املعىن معروف العلة معروفة فاجملزرة من 
أجل النجاسة واملزبلة كذلك وقارعة الطريق بسبب الناس واملغصوب ألنه حق الغري لكن 

ون أن هذا شيء هنينا عنه فقط فإذا قلنا أهنا معقولة املعىن وليست تعبدية فمعناه هم يقول
أننا ال ندخل السطح فهو هنى عن املزبلة من أجل القاذورات واجملزرة كذلك فما هني عنه 
من أجل النجاسة أما هذا فليس فيه جناسة لكن إذا قيل تعبدي وهلذا يقولون يف املذهب 

وكذلك أسطحتها بناء على أهنا تعبدية فسطح الشيء يعترب منه  أن هذه األشياء حترم
ملا روى ابن ماجه والدليل يف هذا حديث ابن عمر عند الرتمذي واحلديث فيه ضعف 

هني أن يصلي يف سبع  صلى هللا عليه وسلموالرتمذي عن ابن عمر أن رسول هللا 
وفوق ظهر  م ويف معاطن اإلبلمواطن املزبلة واجملزرة واملقربة وقارعة الطريق ويف احلما

أي إىل تلك األماكن مع الكراهة إن مل يكن  ( إليها)  الصالة(  وتصح)  بيت هللا
فالصالة إليها ختتلف عن الصالة فيها والصالة يف سطحها فأان أصلي خارجها  حائل

ه لكن متجه إليها يعين هي بيين وبني القبلة فلو كان أحد هذه األشياء بني املصلي وقبلت
فهو يصلي إليها وليس هناك حائل حيول بني املصلي وبني هذه األشياء فهل تصح؟ يقول 

تصح لكن مع الكراهة, يعين هو يصلي إىل القبلة لكن أمامه جمزرة فليس هناك حائل 
حيول بينه وبني اجملزرة وليس الكالم أنه يصلي هنا يف البيت وأمام البيت جمزرة فهذا فيه 

جدار حيول بينك وبني اجملزرة لكن الكالم على رجل يصلي أمام حائل ألن يف البيت 
اجملزرة وابب اجملزرة مفتوح وهو خارج اجملزرة كأن كان يف أرض اجلار فيصل إىل اجملزرة أو 

 املزبلة أو املقربة بدون وجود حائل فهذا الذي يكره .
وها مثل وحن وتصح صالة اجلنازة واجلمعة والعيد وحنوها بطريق لضرورة :قال  

الكسوف واالستسقاء بطريق لضرورة أ ما هي اليت تصح يف الطريق؟ أليس الطريق من 
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املواضع اليت قال أنه ال يصح الصالة إليها؟ فالصالة يف الطريق ال تصح. لكن قال الطريق 
تصح فيه عدد من الصلوات, ما هي؟ اجلنازة واجلمعة والعيد والكسوف واالستسقاء 

ة فالصلوات اخلمس يستطيع أن يصليها يف مكانه أما اجلمعة فقد ميتلئ ويعتربون أهنا ضرور 
املسجد فيحتاجون إىل الصالة يف الطريق فيجوز ذلك فهذا مستثىن من الطريق, وغصب 
ب يعين جتوز هذه الصلوات اليت رقمناها فتجوز يف الطريق لضرورة ويف األرض املغصوبة 

وتصح الصالة لطريق وال يف األرض املغصوبة. لضرورة أما الصلوات اخلمس فال جتوز يف ا
(  وال تصح الفريضة يف الكعبة وال فوقها)  على راحلة بطريق ويف سفينة وأييت

فيقول الفريضة ال تصح يف الكعبة وال فوق الكعبة واحلجر منها أي من  منها واحلجر
أما النفل  الكعبة فال تصح فيه الفريضة إذاً الذي يصلي فريضة داخل الكعبة فال تصح

داخل الكعبة فيصح. هو يصلي يف احلجر فأين احلجر؟ هو املنطقة اليت عليها سور 
بشكل نصف دائري فهذه املنطقة اليت داخل هذا السور النصف الدائري يف اجلهة 

الشامية جهة الشمال فهذا ليس كله احلجر بل ملا بنيت الكعبة مل تنب على أرضها كاملة 
ضها وتركت بعض أرض الكعبة مل ينب فأين هو هذا البعض فهو وإمنا بنيت على جزء أر 

يف جهة الضلع الذي يقابل الصلع الذي فيه احلجر األسود والركن اليماين فهذه البقعة 
أنخذ منها ستة أذرع فقط هي من الكعبة وما زاد على ذلك فليس من الكعبة فهذه الستة 

ها أهنا ال تصح الفريضة يف أذرع ستأخذ حكم الصالة داخل الكعبة فقال يف حكم
الكعبة وال فوقها ومعناه أنه ال تصح الفريضة أيضا يف احلجر , وعنه تصح أبن الفريضة 

 مثل النافلة .
فهل  حبيث مل يبق وراءه شيء منهاأ أي منتهى الكعبة  وإن وقف على منتهاها :قال  

م تعليل هلذا أبهنم تصح الفريضة أم ال؟ ملاذا أصال ال تصح الفريضة يف الكعبة؟ عنده
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يقولون حنن أمران ابستقبال القبلة والذي يصلي داخل الكعبة إمنا يستقبل بعضها ويستدبر 
بعضها ولذلك هو مستقبل ومستدبر فهذا هو التعليل ولكن أال يعارض هذا التعليل 

يف حجة الوداع ملا دخل الكعبة وصلى داخل الكعبة!  صلى هللا عليه وسلمحديث النيب 
نعم فهل هذا ال يشكل؟! يقولون ال يشكل, ألننا قلنا ال تصح الفريضة أما النافلة  قالوا

: أليس هذه النافلة كانت داخل الكعبة وأييت سؤال صلى هللا عليه وسلمفتصح لفعل النيب 
مبعىن أنه استقبل بعض القبلة واستدبر بعضها؟ فكيف صحت النافلة؟ قالوا خيفف يف 

لفريضة. فلو أن النص ورد فيها ملا صحت أيضا وبناء على هذا النافلة ما ال خيفف يف ا
الرأي وهذا التعليل فنأيت هلم بصورة ونقول وقف على منتهاها حبيث مل يبق وراءه شيء من 
الكعبة فهل نصحح الفريضة أم ال؟ فيقولون نعم نصححها إذاً إذا مل يبق وراءه شيء منها 

ا هللا وعظمها فلم يرتك وراءه ميلي واحد صحت فرضا ألنه مل يستدبر منها شيء شرفه
 فتصح.

أي صحت يف  أو وقف خارجها وسجد فيها صحت ألنه غري مستدبر لشيء منها  
واملنذورة (  وتصح النافلة) الصورتني أما الذي يصلي داخلها يعترب مستدبر شيء منها 

ن اآل ( أي مع استقبال شاخص من الكعبة ابستقبال شاخص منها) فيها وعليها 
تصح النافلة داخل الكعبة بشرط أم مطلقا؟ بشرط, ما هو استقبال الشاخص فيقول نعم 
نصحح النافلة داخل الكعبة لكن يستقبل شاخصا منها أي جزء ابرزا منها فمعناه أنه لو 

ومل يتجه  فتح الباب وصلى ابجتاه الباب ومل يكن هناك شيء ابرز منها أو صلى يف احلجر
فهل منا اجته ذات اليمني أو ذات اليسار فليس مبستقبل شاخصا منها حنو بناء الكعبة وإ

تصح النافلة له؟ فاملصنف يقول ال تصح إال ابستقبال شاخص من الكعبة, وللعلم فهذه 
املسألة يقولون من املسائل اليت خالف فيها املصنف املذهب, فاملذهب أن النافلة تصح 

يقولون لو أن رجال صلى من جبل أيب قبيس أو  مطلقا, ملاذا؟ يشبهون هذه املسألة بصورة
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جبل آخر من جبال مكة فالكعبة حتته وال يستقبل شاخصا منها وهل يلزم استقبال 
شاخصا منها أم استقبال جهتها أو حىت هواءها فالذي يسكن جوار الكعبة يف الدور 

أن النافلة العشرين أو اخلمسة وعشرين فلن يكون مستقبال بناء منها.. ولذلك فاملذهب 
فلو صلي إىل جهة الباب أو على ظهرها وال شاخص متصل هبا مل تصح  تصح مطلقا

أراد أن يذكر القول الثاين ويبني أن هذا هو  ذكره يف املغين و الشرح عن األصحاب
اختاره األكثر  هذا املرداوي ألنه غري مستقبل لشيء منها وقال يف التنقيح املذهب 

دون  أنه ال يشرتط ألن الواجب استقبال موضعها وهوائهاوقال يف املغين األوىل 
فاملوفق قال يف املغين أن األوىل أن ال يشرتط ألن الواجب استقبال موضعها  حيطاهنا

وهلذا تصح على جبل أيب قبيس وهو أعلى منها وقدمه يف وهوائها دون حيطاهنا 
لى ما التنقيح وصححه يف تصحيح الفروع قال يف اإلنصاف وهو املذهب ع

 أن يتجه إىل شاخص منها. فاملذهب أهنا تصحاصطلحنا 
أي بني العمودين يعين إذا دخلت  ويستحب نفله يف الكعبة بني األسطوانتني :قال  

الكعبة واجتهت جتاه الباب ومل تلتفت مينة أو يسرة واجتهت قبلك ستجد عمودين فالنيب 
عالمة على املكان الذي صلى فيه صلى يف هذا املكان واآلن هناك  صلى هللا عليه وسلم

 . صلى هللا عليه وسلموجاهه إذا دخل لفعله   النيب
وهذه  ( القبلة استقبال)  أي من شروط الصالة(  ومنها)  أحكام استقبال القبلة  

أي الكعبة أو جهتها ملن بعد مسيت قبلة إلقبال الناس عليها قال  :الشرط اخلامس
أي بدون  ( بدونه)  فال تصح الصالةاحلرامفول وجهك شطر املسجد   :تعاىل

هذه مستثنيات أوهلا العاجز   كاملربوط لغري القبلة واملصلوب(  لعاجز إال)  استقبال
وعند كاملربوط أو املصلوب وهو املوضوع على صليب لكنه حي وكالمها مثل اآلخر 
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لقبلة يف ظهره فهذا كله عجز فال يستطيع أن يتجه إىل القبلة كأن تكون ا اشتداد احلرب
)  ال انزل ( سائر راكب متنفل)  ـل ( إالو ) أو ميينه فال يستطيع تغيري االجتاه, والثاين 

يعين من  "د"ويف سفر  "ج"وسائر  "ب"وراكب  "أ"وهذا الثاين مركب فمتنفل  ( سفر يف
 مجع هذه األربعة يستطيع أن يصلي إىل غري القبلة فيكون متنفال وليس يف فريضة وراكبا

وسائرا أي يف طريق السفر ويف سفر فهو يف الطريق اآلن إىل املدينة فإذا وصل املدينة فال 
فأصبح اآلن الذي ال يستقبل القبلة من هو؟  مباح يصل إىل غري القبلة ال نفل وال غريه

رجل خرج من جدة يريد املدينة يف طريق املدينة وهو مستقبل املدينة معناه أنه مستدبر 
كون عن ميينه يف بعض األحوال, أو على يساره فهل يستطيع أن يصلي يف القبلة أو ت

السيارة على غري القبلة؟ فالشروط أن يكون متنفال فال يصل الظهر أو العصر .. وراكبا 
وسائرا يف سفر أم انزال يف سفر؟ بل سائرا فهذا الكالم يريد أن يفعله وركب السيارة 

ينة فقال أصلي ركعتني فهل يصح هذا أم ال؟ ال ومشي وخرج وهو مازال يف طريقه للمد
ألنه اآلن ليس يف السفر ألن السفر سيبدأ من مغادرة املدينة , فإذا كان مسافرا ألمر حمرم 
ولكنه لن يذهب للمدينة وإمنا ألي مكان آخر نسأل هللا العافية ولن يتنفل أصال أو لعله 

وليس رجال  ذا كان يقصد جهة معينةطويل أو قصري إفيه ذرة خري فال جيوز هذا التنفل 
فله أن يتطوع على راحلته حيث هائما على وجهه من بلد إىل بلد ال يقصد مكاان نعينا 

 ويلزمه افتتاح) لكن هذا الراكب املتنفل .. يلزمه افتتاح الصالة إىل القبلة  توجهت به ما
إلمكان أما إذا مل ميكن يقول عند ا أي إىل القبلة(  إليها)  ابإلحرام إن أمكنه(  الصالة

معناه يوجه الدابة إىل القبلة ويكرب أو هو يتجه إىل القبلة  ابلدابة أو بنفسه ذلك فال يلزم
إن كان يستطيع أن يركع  ويركع ويسجد إن أمكنه بال مشقةويكرب والدابة إىل غري القبلة 

فإن كان  هبما وإال فإىل جهة سريه ويومئويسجد على هذه الدابة كما لو كان يف سيارة 
يستطيع أن يركع ويسجد إىل القبلة فيفعل هذا وإال فإىل جهة سريه وال يلزمه الركوع 
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وجيعل سجوده أخفض وراكب احملفة والسجود ويلزمه فقط عند القدرة تكبرية اإلحرام 
هذه ثالث صور:  الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه االستقبال يف كل صالته

حمفة واسعة مثل اهلودج أو سفينة أو راحلة واقفة فال يصل فيها كأن كان هذا رجل يركب 
 ملسافر إال(  و) واقفا يف حمطة بنزين ولذا فالراحلة الواقفة يلزمه االستقبال يف كل صالته 

وهذا الثالث وكنا قد استثنينا العاجز وهذا األول والثاين املتنفل املسافر والثالث  ( ماش) 
املسافر ولكنه ماش على رجله والفرق بني املاشي والراكب أن املاشي هو هذا املتنفل 

يضطر إىل استقبال القبلة بدون صعوبة يف حالة الركوع والسجود يعين يلزمه الركوع 
والسجود واإلحرام إىل القبلة أما الراكب فيكرب يف اإلحرام نعم لكن يصعب أن يتجه يف 

)  الراكب على قياسايف دابة ال ميكنه ذلك  الركوع إىل القبلة وكذا السجود إذا كان
 القبلة إىل أي(  إليها والسجود والركوع)  إليها(  االفتتاح)  املاشي أي(  ويلزمه
 .عليه ذلك لتيسر

يعين هذا املسافر إن داس النجاسة عمدا  وإن داس النجاسة عمدا بطلت :قال   
 اكب واملاشي.وهذا الفرق بني الر  وإن داسها مركوبة فالبطلت صالته 

مسألة جديدة: يقول هو اآلن ترك استقبال القبلة لعذر وهو السفر وكون طريق سفره يف   
غري اجتاه القبلة فهو اآلن مسافر يف اجتاه غري اجتاه القبلة ومع ذلك احنرف إىل جهة 

أخرى ال هي القبلة وال هي جهة سفره فهل جيوز له ذلك أم ال؟ يعين أبيح له ملصلحة 
 1 وإن مل يعذر من عدلت به دابته :وهي ضرورة خط السري هذا يف السفر قالمعينة 

معناه إن عدلت الدابة عن غري القبلة وغري جهة السفر فهذا الذي تعدل به دابته أحد 
اثنني غما معذور وإما غري معذور, غري املعذور الذي وجهها أو يستطيع أن يردها ومل 

ه إىل غري القبلة وغري جهة السفر وال يستطيع ردها أو يفعل وأما املعذور هو الذي تتجه ب
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فاجلواب  وإن مل يعذر من عدلت به دابتهغفل عن ذلك فاحنرفت فيقول يف غري املعذور 
 3أو عدل إىل غري القبلة عن جهة سريه مع علمه أو عذر بطلت وسيأيت والثانية 

سريه , وخالصة هذا فمعناه أنه ليس يف جهة قبلة وال جهة  وطال عدوله عرفا بطلت
الكالم أنه إذا احنرف عن جهة سريه وجهة قبلته بال عذر تبطل وإن كان لعذر فتبطل غن 

طال االحنراف, ملاذا؟ يعتربون أن العدول عن القبلة وعن جهة السفر هذا عمل كثري أو 
داخل الصالة فإن كثر بطلت الصالة ألن العدول عن القبلة عمل من غري جنس الصالة 

 فيه القليل والكثري فتبطل بكثريه دون قليله, فالذي مل يعذر بطلت له لعدم عذره, فاعترب
أو عدل لغريها لنفسه هو مع علمه فتبطل فمعناه أنه ليس عنده عذر أو عنده عذر لكن 

 طال العدول تبطل .
أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أو اخلرب عن (  وفرض من قرب من القبلة ) :قال  

ببدنه كله حبيث ال خيرج شيء منه عن الكعبة وال يضر علو وال (  عينها إصابة ) يقني
إذاً فرض استقبال القبلة له حاالن فالقريب يلزمه إصابة عينها والبعيد إىل جهة  نزول

أي إحدى اجلهات  ( جهتها)  عن الكعبة استقبال(  من بعد)  فرض(  و )الكعبة 
فمعناه أنك إذا كنت ابجلنوب  ر اليسري إن عرفافال يضر التيامن وال التياساألربع 

والكعبة يف الشمال فيكفي أن تتجه إىل الشمال فإذا مل تكن يف الشمال متاما أبن كانت 
يف الشمال الغريب أو لشمال الشرقي فما يضر ولو استطاع أن يعرف اآلن ابلوسائل 

قول اجلهة يعين ما بني احلديثة فجيد لكن إذا اجته فقط إىل اجلهة فهذا فرضه وعندما ن
املشرق أو املغرب أو ما بني الشمال واجلنوب فهذه هي اجلهة فال خنرج عنها فالذي يف 

أفريقيا فيكفيه أن يتجه إىل املشرق والذي يكون يف أفغانستان فيكفيه أن يتجه إىل املغرب 
دي فيكفه والذي يكون يف تركيا فيكفيه أن يتجه إىل اجلنوب والذي يكون يف احمليط اهلن
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نعم  ألن قبلته متيقنة صلى هللا عليه وسلم إال من كان مبسجدهأن يتجه إىل الشمال 
 قبلته بيقني فما يغري فيها . صلى هللا عليه وسلمفمسجد النيب 

هل  عمل به(  بيقني)  عدل ظاهرا وابطنا(  ثقة)  ابلقبلة مكلف(  أخربه فإن)  :قال  
شرطني : البد أن يكون غريي هذا متصف بصفتني مها ميكن أن اجته للقبلة خبرب غريي؟ ب

ثقة , متيقن وثقة أي ليس بكذاب ومتيقن أي ال خيمن ال يقول أظنها هكذا, إذا كانت 
ابلظن فظين أان أوىل من ظنك ألين مثلك أظن لكن إذا كان متيقنا فنعم وهذا األول خرب 

مهجورة فهذا أوىل من خرب الثقة ثقة متيقن, والثاين حماريب املسلمني املعمول هبا وليست 
ألن (  أو وجد حماريب إسالمية عمل هبا)  حرا كان أو عبدا رجال أو امرأةاملتيقن 

اتفاقهم عليها مع تكرار األعصار إمجاع عليها فال جتوز خمالفتها حيث علمها 
أما إذا وجد حماريب ال يدري هل هي للمسلمني أو لغري  للمسلمني وال ينحرف

هذا  وهو أثبت أدلتها(  ويستدل عليها يف السفر ابلقطب) ما يعمل هبااملسلمني ف
بدراسة علم الفلك ألهنم كانوا يدرسوهنا قدميا ليعلموا أين القبلة وكذا واآلن هناك وسائل 

ألنه ال يزول عن مكانه إال  أخرى معدات وبوصلة ..وكذا فبأي وسيلة موصلة جيوز.
م دائرة كفراشة الرحى يف أحد طرفيه اجلدي قليال وهو جنم خفي مشايل وحوله أجن

وكل هذا الكالم على القطب فيقول أن هذا القطب حوله أجنم ويف  واآلخر الفرقدان
يكون وراء احد طرفيه جنم آخر يقال له اجلدي ويف الطرف اآلخر جنم يقال له الفرقدان 

وراء ظهره إذا   يعين إذا جعل هذا القطب ظهر املصلي ابلشام وعلى عاتقه األيسر مبصر
كان ابلشام فيكون للقبلة إذا كان وراء ظهره وإذا كان مبصر جيعله على عاتقه األيسر 
فيكون مستقبل للقبلة وهذه عرف ابلتجربة وبعلم الفلك لكن ال شك أننا اليوم عندان 

وسائل أحدث بكثري فتبقى هذه الوسائل للذي ليس عنده وسيلة متطورة فيمكن أن 
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وال ينبغي للمسلم أن  ( ويستدل عليها ابلشمس أو القمر ومنازهلما)  يعتمد على هذا
يتدروش فيقول أريد أن أمشي ابلقطب ولو كان عندي وسيلة أحدث من القطب فأهل 

القمر  ويستدل عليها ابلشمس أو)  القرن األول لو وجدوا البوصلة الستعملوها
معناه يستدل  غرب ابملغربأي منازل الشمس والقمر تطلع من املشرق وت ( ومنازهلما

عليها ابلقطب وابلشمس وابلقمر وابملنازل وهذا كله يتطلب دراسة علم الفلك أو دراسة 
يعين أدلة  والوقت القبلة أدلة تعلم ويستحبما حتتاجه من علم الفلك كي تعرف القبلة 

 الوقت دخل فإنالقبلة وأدلة دخول الوقت فمىت يبدأ الظهر ومىت خيرج ..وهكذا 
أي التعلم فيصري واجبا عليه أن يتعلم ليصل وهذه األماكن عنده من  لزمه عليه فيتوخ

يدله لكن إذا مل يكن يستطيع أن يصلي إال أن يتعلم فيلزمه أن يتعلم أما إذا وجد من 
 ضاق إن ويقلد التعلم أييعرف فال, ألن ليس كل املسلمني درسوا علم الفلك وكذا 

وإن كان أعلم (  اختلفا يف جهة مل يتبع أحدمها اآلخروإن اجتهد جمتهدان ف)  الوقت
كأن قال شخص يف الشمال والثاين قال يف الغرب أو اجلنوب أو الشرق فهذا   منه

اختالف جهة أما إذا اتفقا يف اجلهة اختلفا يف احنرافات يسرية كأن قال األول مشاال مع 
 وال جهة اليسار فهذا ال يضراحنراف إىل جهة اليمني واآلخر قال مشاال مع احنراف إىل 

فال يقتدي ابآلخر فال يقول رجل بعدما اجتهد األول واجتهد الثاين وكاان  به يقتدي
جمتهدين أي مؤهلني لالجتهاد فقال األول القبلة وقال اآلخر جنواب فال جيامل أحدمها 

ك وهلذا اآلخر ويقول أان أصلي معك! ما ميكن ألنك اآلن تصلي إىل غري القبلة يف اعتقاد
قال وال يقتدي به ألن كل منها ألن كل منهما يعتقد خطأ اآلخر, أما املقلد فماذا يصنع 

إذا كان جاهال أو أعمى فمعناه يتبع من؟  عمى أو جلهل(  ويتبع املقلد) بينهما؟ قال 
ألن الصواب (  عنده)  أي أعلمهما وأصدقهما وأشدمها حتراي لدينه(  أوثقهما)  قال 

وإذا قلد اثنني مل يرجع برجوع ) فأان ال أعلم من فيهما أتقى  إن تساواي خريإليه أقرب ف
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يعين نفرض أن هذا املقلد قلد اثنني وبعد الصالة الثانية غري أحد هذين اجملتهدين  أحدمها
(  ومن صلى بغري اجتهاداجتهاده وقال القبلة يف اجلهة الثانية فيبقى املقلد على األول 

 وجد إن)  أصاب ولو(  قضى)  االجتهادُيسن  مل إن(  تقليد وال)  ُيسنه كان إن
فإن مل جيد أعمى أو جاهل من يقلده فتحراي وصليا فال إعادة وإن صلى (  يقلده من

بصري حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بال دليل من ملس حمراب أو حنوه أو خرب ثقة 
 أعاد.

تقليد إن مل يكن ُيسن ومن صلى بغري اجتهاد إن كان ُيسنه وال  :قال املصنف  
معناه أن اجملتهد إما أن جيتهد يف القبلة وإال تبطل صالته  االجتهاد قضى ولو أصاب

فإن مل جيد أعمى أو واملقلد إما أن يقلد وإال تبطل صالته وهذا إن وجد من يقلده 
وإن فمعناه أهنما إن صليا بدون حتر ال يعيد  جاهل من يقلده فتحراي وصليا فال إعادة

ى بصري حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بال دليل من ملس حمراب أو حنوه أو خرب صل
وهااتن صوراتن: لو صلى البصري حضرا فأخطأ فما يقبلون خطئوه حضرا ألنه  ثقة أعادا

إذا مل يكن يعرف القبلة فيسأل الناس فيقولون اخلطأ يف احلضر هذا شيء اندر وقليل وال 
ضرا فأخطأ يعيد أو صلى األعمى بال دليل من ملس ينبغي أن يكون فإذا صلى البصري ح

 حمراب أو حنوه أو خرب ثقة يعيد إذا صلى األعمى بدون دليل إذاً يسأل. 
ألهنا واقعة متجددة فتستدعي (  وجيتهد العارف أبدلة القبلة لكل صالة)  :قال  

ليس فكل صالة جيدد االجتهاد لكن البد أن يفهم أن جتديد االجتهاد  طالبا جديدا
شيئا مشقا ألنه يف االجتهاد األول فكر وأتمل ونظر إىل الشمس وقارن مع اجلبل هذا 
والظل وكذا مث توجه إىل أن جهة القبلة حنو الشمال مثال مث جاءت الصالة اليت بعدها 
فيقولون البد أن جتتهد فليس عنده شيء جديد أو إضافة فمعناه أنه يتأمل فإذا وجد 
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إذا  ( الثاين)  االجتهاد(  ـويصلي ب) سري على االجتهاد املاضي إضافة فيغري وإال فسي
تغري فإذا كان يف الصالة األوىل توجه إىل الشمال ويف الصالة الثانية توجه عنده أنه ليس 

يف الشمال بل الغرب فينتقل إىل االجتهاد اجلديد وال يقض ما صاله ابالجتهاد القدمي 
فلو كان يف أثناء الصالة خطرت له فكرة أن  ويبين ألنه ترجح يف ظنه ولو كان يف صالة

الشمس لو كانت هنا فمعناه غروب وكذا .. هذا يف أثناء الصالة فاقتنع أن القبلة يف 
 وال) جهة أخرى فيتحول إىل القبلة ويبين ويكمل صالته وال يعد الركعة األوىل ابطلة 

ومن أخرب  .ينقض االجتهادألن االجتهاد ال  ( األول)  االجتهاد(  ـيقضي ما صلى ب
من أخرب فيها ابخلطأ يقينا لزمه قبوله أبن الذي أخربه كان  فيها ابخلطأ يقينا لزمه قبوله

وإن مل يظهر جملتهد جهة يف السفر صلى على حسب ثقة وأنه أخطأ فيلزمه قبول اخلرب 
 إذا مل يستطع أن يعرف أين القبلة فيصلى على حاله . حاله

أي من شروط الصالة وهبا متت الشروط (  ومنها)  لنية يف الصالةا :الشرط السادس  
العزم على فعل العبادة تقراب وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء وشرعا 

 وحملها القلب والتلفظ هبا ليس بشرط إذ الغرض جعل العبادة هلل تعاىلإىل هللا تعاىل
يكون إال من القلب وقوله التلفظ هبا ليس لكن قوله حملها القلب هذا ابالتفاق فالعزم ال 

بشرط يوحي أنه ليس منهيا عنه أو ليس خبطأ ألنه سيأيت بعد ذلك أهنم يرون أن التلفظ 
ألن العربة  وإن سبق لسانه إىل غري ما نواه مل يضرهبا يقولون إبابحته أو ابستحبابه 

 ابلقلب وليس ابللسان .
 ية شرط ومقصود حسن والنية: حقيقة حكم حمل وزمن ... كيف  

 سبع شرائط أتت يف نية ... تكفي ملن حوى هلا بال وسن        
حقيقة هذا تعريفها وحكمها شرط عند احلنابلة وحملها القلب وزمنها سيأيت كالم   

الصنف ستكون يف أول العبادة أو مقدمة فتتقدم على أول العبادة بشيء يسري فأول 
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ام فلو تقدمت بشيء يسري عن تكبرية اإلحرام فما هناك العبادة يف الصالة تكبرية اإلحر 
أبس أما مبسافة طويلة فال وكيفية النية كل عبادة هلا كيفيتها ففي الصالة ينوي الصالة 
ويف الصوم ينوي اإلمساك وهكذا وشرط فالنية نفسها هلا شروط ال تصح إال هبا منها 

ا إذا أتى ابملنايف فقد قطعها مثل رجل العقل واإلسالم والتمييز وعدم اإلتيان ابملنايف أم
نوى الصالة ودخل فيها مث أتى ابملنايف كأن انتقد وضوءه فقطع الصالة أو ارتد فتحقق 

شيء ينايف اإلسالم واملقصود احلسن هو مراتب النية فالنية هلا ثالثة مراتب األوىل متيز بني 
يتنظف وهذا يرفع احلدث  العادة والعبادة فالذي يفرق بني غسل وغسل هو النية فهذا

وكذا متيز بني مراتب العبادة فهذه الركعتان سنة وهذه الفجر الفريضة فهما نفس الركعتني 
متاما متطابقة فالنية فرقت, ومتيز املقصود من العبادة وهذا هو اإلخالص فما الفرق بني 

 هذه الصالة يقبلها ريب وهذه الصالة ال يقبلها فهذه هلل واألخرى رايء .
هناك أشياء يف النية جيب أن حيددها   ( فيجب أن ينوي عني صالة معينة)  :قال  

كتعيني الصالة املعينة فالصالة على نوعني معينة وغري معينة فغري املعينة كالنفل املطلق أما 
حتية املسجد أو الوتر أو ركعيت الفجر فمعني والرواتب القبلية والبعدية معينة أما غري املعينة 

لنفل املطلق فإذا كان يريد أن يصلي صالة معينة فيجب أن يعينها أي خيطر بباله فهي ا
أهنا ظهر أو أن الذي يكرب هلا عشاء أو خيطر بباله أنه يكرب لوتر وليس أنه يكرب مث ينظر 

فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفال كالوتر والسنة الراتبة حلديث ألي شيء يصرفها 
 إمنا األعمال ابلنيات.

 ينويه أن(  وال يشرتط يف الفرض) وسيذكر اآلن أشياء ال يشرتط فيها أن تذكر النية  
فال يشرتط أن ينوي الفرضية, ملاذا ؟ ألنه يكفي أن يعينها فإذا عينها فقد متت  1 فرضا

) ال يف (  و األداء)  ال يف(  و)  فتكفي نية الظهر وحنوهوعلم أهنا فرض أو غري فرض 
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ال حتتاج أن تنويها أداء وال قضاء فعندما تصلي الظهر يف وقته فهي ف نيتهما(  القضاء
أداء وعندما تصلي الظهر بعد خروج وقت الظهر ودخول العصر فهي قضاء وال حتتاج 

إىل أن تنويها قضاء وال حىت ابلقلب فإذا صليتها بعد العصر ستكون قضاء وبعض الناس 
ألن  ارع واحلي .. فهذا الذي أييت ابلوسواسيبالغ يف هذا وحيدد اإلمام وقد حيدد اسم الش

: رجل استيقظ من نومه يظن بقاء صورهتا التعيني يغين عن ذلك ويصح قضاء بنية أداء
الوقت فأحرم ابلصالة يظن بقاء الوقت والوقت قد خرج فهو يظنها أداء فصلى على أهنا 

بنية  قضاء ويصحعىن ظهر فقد نواها أداء مث طالع الساعة فإذا به يف وقت العصر فهذا م
فما نواها قضاء واألصل أن نية القضاء واألداء غري مطلوبة فهو نواها خطأ فما تضر  أداء

مثل أنه أحرم يظن أن الوقت خرج ودخل وقت العصر فقام  ظنه خالف ابن إذا وعكسه
 )ليصل الظهر ونواه قضاء مث اكتشف أن وقت الظهر ابق فتصبح أداء وال تكون قضاء 

فال حيتاج  5, 4 ( نيتهن)  املعادة الصالة أي(  واإلعادة النفل)  يف يشرتط ال(  و
النفل وال اإلعادة فاإلعادة أن تصلي الصالة نفسها يف الوقت مرة اثنية أو أنك صليت 

الظهر يف هذا املسجد مث ذهبت إىل مسجد آخر فوجدهتم يصلون الظهر فصليت معهم 
فال يعترب أن ينوي الصيب الظهر نفال وال أن ينوي  داءفمعلوم أن الثانية إ عادة واألوىل أ

نقول إذا كانت نية الفرضية غري  الظهر من أعادها معادة كما ال تعترب نية الفرض وأوىل
وال تعترب إضافة الفعل إىل هللا تعاىل فيها وال يف  مطلوبة إذاً اإلعادة والنفل من ابب أوىل

فال يشرتط أن يذكر  وال عدد الركعاتيها هلل فما يشرتط هذا ألنه ينو  ابقي العبادات
عدد الركعات وأهنا فريضة خلف هذا اإلمام .. وكل ها يفتح ابب وسواس مل أيت به 

 ومن عليه ظهر إن عني السابقة ألجل الرتتيب الشرع وإمنا مما زاده الناس على أنفسهم
يعين ال  ليمها وحنوهوال مينع صحتها قصد تعفأبدأ بظهر األمس مث انتقل إىل ظهر اليوم 

 .هلل وأيضا ينوي هبا أن يعلم غريهمينع صحة الصالة أن يصلي صالة ينوي هبا أن تكون 
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 لتكون النية مقارنةهذا زمن النية مع تكبرية اإلحرام  ( التحرمية مع وينوي)  :قال  
(  يسري بزمن)  اإلحرام تكبرية على أي(  عليها)  أي النية(  تقدميها وله)  للعبادة

أي النية,  أي وقت املؤداة والراتبة ما مل يفسخها(  الوقت يف)  عرفا إن وجدت النية
املعىن هنا أن النية البد أن تكون مالزمة ألول العمل فهل له أن يقدمها عليه بزمن يسري؟ 
اجلواب نعم لكن بشرط وهو أال يقدمها على العمل فتكون النية قبل دخول الوقت فالبد 

تكون يف الوقت وال تكون قبل الوقت فمثال قبل العصر يكون مستعدا إذا قدمها أن 
وجاهزا وينتظر فقط أذان املؤذن أما إذا نوى الدخول يف صالة العصر وبتكبري املؤذن 

دخل يف الصالة مباشرة يكون قدمها قبل األذان بزمن يسري لكن أخل بدخول الوقت 
يف (  2 ناء الصالة أو تردديف أث 1 فإن قطعها) فيصبح نوى قبل دخول الوقت 

مستدميا  ألن استدامة النية شرط ومع الفسخ أو الرتدد ال يبقى(  بطلت)  فسخها
كأن يقول إن جاء فالن قطعت الصالة أو إذا   على شرطيعين القطع  3 وكذا لو علقه

ال إن شعرت بكذا سأقطع الصالة وإذا جاءت الساعة كذا قطعت الصالة فتبطل الصالة 
أما إذا عزم فقط على فعل حمرم خطر بباله فعل حمرم  فعل حمظور قبل فعلهعزم على 

) أي يف النية أو التحرمية (  وإذا شك فيها) لكن ما فعله فهذا ال يقطع الصالة 
أي بدأها من جديد ألنه شك يف النية نويت أم مل أنوي داخل الصالة فيبدأها  ( استأنفها

مور الوجودية األصل فيها أهنا غري موجودة واألمور من جديد ألن األصل أنه مل ينو فاأل
( كذلك مثال: هل أان يف هنار رمضان شربت أو ال؟ األصل أين املوجودة غريالعدمية ) 

ما شربت وإذا شك يف التحرمية هل أان كربت تكبرية اإلحرام أم ال؟ فاألصل أين مل أكرب 
هو شك  ن أعمال الصالة بينوإن ذكر قبل قطعها فإن مل يكن أتى بشيء مفيستأنفها 

فيها فنقول له استأنفها وقبل أن يستأنف أي قبل أن يقطع ويبدأ من جديد فإذا ذكر قبل 
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أن يقطع الصالة فتذكر أنه نوى فهل يستأنف أم يكمل؟ تفصيل: فإذا ذكر قبل أن 
يقطعها أنه نوى فعال فننظر يف حاله فإذا مل يكن أتى بشيء من أعمال الصالة فيكمل 

دم وجود مبطل وإن كان عمل مع الشك عمال يستأنف ألن هناك جزء من العمل أو لع
من الصالة ُعمل بغري نية فلو قلنا أان اآلن مرتدد نويت أم ال؟ فكأنه ما نوى فهو أصابه 

الشك وهو قبل الركوع مث ركع والشك مازال عنده مث رفع مث تذكر فهذا الركوع حصل بنية 
قول الصالة تبطل فإذا مل يعمل شيئا بعد الرتدد أو الشك فإنه جازمة أم ال؟ ال ولذلك ن

د أعمال يبين وإن كان عمل عمال من أعمال الصالة فإهنا تبطل ويستأنف والسبب وجو 
 .من الصالة حدثت بدون نية

الصورة األخرية: لو أصابه الشك بعد الصالة: فال أثر للشك بعد العمل فإذا انتهى   
فبعدما تقول السالم عليكم ورمحة هللا وتنتهي أيتيك الوسواس أو  العمل فال تلتفت للشك

تلبيس الشيطان يقول لك هل نويت أم ال هل قرأت الفاحتة أم ال؟ فال يلتفت إىل شك 
وإن )  وإن عمل مع الشك عمال استأنف وبعد الفراغ ال أثر للشكبعد هناية العمل 

إذا قلب املنفرد أو املأموم  ( سع جازفرضه نفال يف وقته املت)  مأموم أو(  قلب منفرد
فرضه نفال يف وقته املتسع جاز كيف؟ شرع يف الظهر والعصر ابق عليه ساعة فهل 

يستطيع أن يقلب فرضه نفال؟ نعم , أو قال هللا أكرب للظهر وكان ابق على العصر مخس 
لظهر يف دقائق الذي هي مقدار الصالة فلو قلبها نفال فالوقت لن يكفي إلتيان صالة ا

وقتها يعين سيكون الظهر خارج الوقت أو بعضه خارج الوقت فال يصح ففي الوقت 
يعين  ألنه إكمال يف املعىن كنقض املسجد لإلصالحاملتسع جاز أما يف الضيق فال. 

حتويل النية هكذا إصالح كونه حيوهلا إىل نفل وأييت ابلنفل مث أييت ابلفرض فهذا أكمل 
لكن ال يستطيع أن حيول النية من نفل إىل فرض وال  حلكن يكره لغري غرض صحي

يستطيع أن حيول النية من فرض إىل فرض آخر ولكن شيء واحد وهو أن حيول النية من 
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فريضة إىل نفل إن كان الوقت يتسع هلا لكن يكره لغري غرض صحيح, فما هو الغرض 
ُيرم منفردا فرييد  مثل أن :الصحيح الذي ميكن لإلنسان أن حيول من أجله النية؟ قال

ونص أمحد فيمن صلى ركعة من فريضة فماذا يصنع؟ يقلبها نفال  الصالة يف مجاعة
هذه رواية عنه  منفردا مث حضر اإلمام وأقيمت الصالة يقطع صالته ويدخل معهم

بطريق  فيخرج منه قطع النافلة حبضور اجلماعة واألخرى أنه يقلبها نفال ويتمها خفيفة
: فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا فاإلمام أمحد يقول بني الصورتني فرق اآلن األوىل

فيمن صلى ركعة من الفريضة منفردا يقطع الصالة ويذهب مع اجلماعة أما لو كان يصلي 
فيخرج منه قطع الركعة األوىل من النفل فمن ابب أوىل أن يقطع الصالة ويدرك اجلماعة 

لى الرواية الثانية سنخرج ماذا؟ إذا أقيمت وع النافلة حبضور اجلماعة بطريق األوىل
الصالة ودخلت الفريضة فيقلبها نفال ويلتحق ابجلماعة والرواية األوىل أنه يقطعها ويلتحق 

يعين  ( بطال)  آخر(  من فرض إىل فرض)  من غري حترمية(  وإن انتقل بنية) ابجلماعة 
وىل مث قال هللا أكرب وشرع يف لو أنه كرب للظهر مث أراد أن ينتقل إىل العصر فأبطل األ

العصر فال إشكال حينها لكن اإلشكال إذا كرب وشرع يف الظهر مث يف أثناء الصالة نوى 
ألنه قطع نية األول ومل ينو الثاين من أن يقلبها عصرا فال ميكن أن يتحول إىل عصر 

 .وإن نوى الثاين من أوله بتكبرية إحرام صح هذا التعليل أوله
يعين مل تكن عليه فائتة فماذا يصري  لب نفال ما ابن عدم كفائتة فلم تكنوينق :قال  

حكمها؟ تصري نفال, وينقلب نفال ما ابن عدمه يعين الرجل يظن أن عليه فائتة ويظن أنه 
يف قضاء مث اتضح أن ليس قضاء عليه فتذكر أنه صلى هذه الصالة فهذه الصالة اليت 

وفرض مل يدخل فائتة مل تكن أي مل تكن عليه. صالها ونوى هبا الظهر ستصبح نفال ك
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شخص ظن أن الظهر قد وجب فقام وصلى الظهر بنية الظهر مث اكتشف أن الظهر  وقته
 مل يؤذن فسيتحول هذا الظهر إىل نفل . 

البد لإلمام أن ينوي نفسه إماما  اإلمامة)  اإلمام(  نية)  للجماعة(  وجيب)  :قال  
( ودليل هذه املسألة قال  االئتمام)  املأموم نية(  وسه مأموما والبد للمأموم أن ينوي نف

ألن اجلماعة يتعلق هبا أحكام وإمنا يتميزان ابلنية فكانت شرطا رجال كان املأموم أو 
فالبد لإلمام أن ينوي أنه إمام والبد للمأموم أن ينوي أنه مأموم وهذه هو املذهب  امرأة

خل الوسواس إىل بعض الناس فيقول أان مل أنوي اإلمامة واملسألة فيها أقوال وليحذر أن يد
 أو املأموم كذلك وأان أعتقد أن الذي يقف يف الصف فقد نوى أنه مأموم.

هذه صوراتن  وإن اعتقد كل منهما أنه إمام اآلخر أو مأمومه فسدت صالهتما :قال  
مها بطلت صالهتما اعتقد كل منهما أنه إمام اآلخر فكل واحد نوى أنه مأموم للثاين فكال

كيف؟ أبن نوى أن يكون إماما وهو ال يصح   كما لو نوى إمامه من ال يصلح أن يؤمه
أو شك يف   له أن يؤم هذا الذي وراءه كامرأة تنوي إمامة رجل أو أمي ينوي إمامة قارئ

فكل هذا مل تصح فإن اعتقد كل منهما أنه إمام اآلخر هذه صورة  كونه إماما أو مأموما
 أنه مأموم أو نوى إمامة من ال تصح إمامته أو شك يف كونه إماما أو مأموما . واألخرى

يعين  وال يشرتط تعني اإلمام وال املأموم وال يضر جهل املأموم ما قرأ به إمامه :قال  
لو أنه تسرع يف الصالة ومل يسمع القراءة أو جهلها أو نسيها فليس هلا عالقة بصحة 

وإن نوى زيد االقتداء ال الصالة لكن الصحة شيئا آخر الصالة لكن هلا عالقة بكم
ألن عمرو مل ينو اإلمامة فهو  بعمرو ومل ينو عمرو اإلمامة صحت صالة عمرو وحده

وتصح نية  ليس إبمام وزيد هو الذي نوى اإلمامة أي االقتداء فتصح صالة عمرو وحده
امة كإمام فيشكل عليهم يقولون البد أن تنوي اإلم اإلمامة ظاان حضور مأموم ال شاكا

صلى قام الليل فجاء ابن عباس فوقف جبواره فهل نوى النيب  صلى هللا عليه وسلمأن النيب 
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اإلمامة !! فهذه أشياء تشكل عليهم ولذلك قالوا هبذه املسألة فقالوا  هللا عليه وسلم
 فالظن أعلى من الشك فالشك استواءوتصح نية اإلمامة ظاان حضور مأموم ال شاكا 

كرب للصالة وهو   صلى هللا عليه وسلم الطرفني والطرف الراجح هو الظن فيقولون أن النيب
يتوقع جميء ابن عباس فيجوز أن يصلي وحده وينوي أنه إمام ما دام يغلب على ظنه أن 

مأموما سيلتحق به وإذا ما حضر تبطل الصالة ولذلك لو أنه ال يشرتط هذا وال ذاك أظنه 
 لكان أوىل.

يتحول من منفرد إىل  ( مل تصح)  يف أثناء الصالة(  وإن نوى املنفرد االئتمام)  :قال  
ألنه مل ينو االئتمام يف ابتداء الصالة  مأموم يف أثناء الصالة مل يصح والرواية الثانية تصح

فال يستطيع أن حيول من  كانت الصالة أو نفال(  فرضا)  سواء صلى وحده ركعة أوال
ما (  ـك) لى الرواية األوىل املعتمدة أما مع الرواية الثانية فيمكن ذلك منفرد إىل مأموم ع

اإلمامة يف  ألنه مل ينو(  فرضا)  يف أثناء الصالة إن كانت(  إمامته نية)  ال تصح
يقول كما ال تصح نية إمامته يف أثناء الصالة  ابتداء الصالة ومقتضاه أنه يصح يف النفل

 ابتداء الصالة ومقتضاه أنه يصح يف النفل وخالصة الكالم أنه فرضا ألنه مل ينو اإلمامة يف
ال يستطيع أن ينوي فالبد أن ينوي اإلمامة من أول الصالة هذا هو املقصود أما أنه حيول 
من منفرد إىل إمام فاملصنف يقول ال كما ال تصح نية إمامته والكالم يف قصة إمامة النيب 

حول إىل إمام أحد أمرين  صلى هللا عليه وسلمالنيب اببن عباس أن  صلى هللا عليه وسلم
إما أنه حول من منفرد إىل إمام أو أنه كان يتوقع جميء ابن عباس يعين على احد 

التخرجيني واألقرب الثاين أنه نوى االنفراد مث جاء ابن عباس فنوى تغري النية من منفرد إىل 
يف نفل إذاً يصح هذا التغري يف النفل  إمام, مث هل هذا الكالم كان يف فريضة أم نفل؟ كان

دون الفرض فمادام أنه ما ورد إىل يف النفل فنبقى على النص, ولذلك اكتب عن قوله فال 
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تصح نية إمامته : وعنه تصح. واختاره املوفق وتقي الدين أي تصح نيته يف الفرض ويف 
لف فيها املصنف غريه لكن املذهب ال يصح يف فرض وال نفل وهذه من املسائل اليت خا

 احلجاوي املعتمد من املذهب ألنه يقول تغيري نية املنفرد إىل إمام ال تصح إال يف النفل.
قام يتهجد وحده  صلى هللا عليه وسلم وقدمه يف املقنع واحملرر وغريمها ألنهقال   

متفق عليه واختار  صلى هللا عليه وسلم فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النيب
ال يصح يف فرض وال نفل ألنه مل ينو اإلمامة يف اإلبتداء وقدمه يف التنقيح  األكثر

إذاً عندان ثالثة أقوال املذهب أنه ال حيول ال إمام وال مأموم ال يف  وقطع به يف املنتهى
فرض وال يف نفل, والقول الثاين الذي ذكره احلجاوي أنه ميكن للمنفرد أن يتحول إىل إمام 

لفرض حلديث ابن عباس والقول الثالث الذي اختاره املوفق وتقي  الدين يف النفل ال يف ا
 أنه جيوز التحويل يف كل ذلك.

 كمرض وغلبة نعاس وتطويل(  مؤمت بال عذر)  اإلنفراد نوى أي(  وإن انفرد)  :قال  
كل هذه املسائل تتعلق ابلنية شخص يتحول   صالته لرتكه متابعة إمامه(  بطلت)  إمام

إىل مأموم أو من منفرد إىل إمام أو يتحول من مأموم إىل منفرد فهل يصح أن من منفرد 
ينوي االنفراد؟ هناك تفصيل فإن كان لعذر صح ذلك وإن كان لغري عذر مل يصح وعندان 

يف الركعة الثانية فارقه  ولعذر صحت فإن فارقه يف اثنية مجعة لعذر أمتها مجعة نصوص
فال )  غريه أو لعذر(  م ببطالن صالة إمامهوتبطل صالة مأمو ) فيكملها مجعة 

أي ليس له أن يستخلف وهذه املسألة هي مسألة االستخالف لو كان  ( استخالف
اإلمام يف أثناء صالته بطلت صالته وانتبه إىل قول بطلت وليس كادت أو أوشكت على 

ن البطالن بل بطلت فإن سبقه احلدث بطلت الصالة فالقاعدة عندهم أن جنرد بطال
صالة اإلمام يعين بطالن صالة املأموم خبالف آخر شعر ابإلعياء والتعب فما بطلت 
فاستخلف وخرج من الصالة فيمكن هذا أما أن تبطل صالته فتبطل صالة من وراءه 
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فتبطل صالة مأموم ببطالن صالة إمامه والرواية الثانية وعنه ال تبطل فيستخلف من وراء  
ألن الصالة بطلت أي فليس له أن يستخلف لكن له أن هو وعلى املعتمد ال يستخلف 

أي فليس لإلمام أن يستخلف يستخلف قبل أن يسبقه احلدث أو قبل بطالن الصالة 
 من يتم هبم إن سبقه احلدث وال تبطل صالة إمام ببطالن صالة مأموم ويتمها منفردا

تبطل صالة اإلمام   اآلن العكس صالة اإلمام ومعه املأموم فإذا بطلت صالة املأموم فهل
كما قلنا يف األوىل؟ يقول ال, لكن بضوابط وليس على اإلطالق فيقول فال تبطل ويتمها 

منفردا فمعىن أهنا ال تبطل فهي صحيحة ويتمها منفردا لكن ينوي االنفراد أم ال ينوي؟ 
املذهب أن هذا ال يشرتط . وهناك قول آخر يف املذهب من اشرتاط نية االنفراد لكن 

ا من هذا اآلن. واكتب عندها ويتمها منفردا ولو مل ينو االنفراد. إذاً فرقنا اآلن بني دعن
اإلمام واملأموم فإذا بطلت صالة اإلمام فماذا حيدث للمأموم؟ تبطل صالته, والعكس إذا 

 بطلت صالة املأموم صحت صالة اإلمام .
(  أحرم هبم انئبه)  نيمبأموم أي(  مبن ) الراتب أي(  وإن أحرم إمام احلي)  :قال  

هذه الصورة هي  ( النائب مؤمتا صح)  اإلمام(  وعاد)  لغيبته وبىن على صالة انئبه
أن اإلمام الراتب  صلى هللا عليه وسلممع النيب  رضي هللا عنهاليت جاءت يف قصة أيب بكر 

ما وتقدم مل يكن موجودا فتقدم أحد املصلني وأّم مث جاء اإلمام الراتب فرجع اإلمام مأمو 
اإلمام الراتب وصلى ابلناس فهل جتوز هذه الصورة أم ال؟ فيقول جتوز ألن هذه ورد فيها 

والناس يف الصالة فتخلص  صلى هللا عليه وسلمصلى فجاء النيب  ألن أاب بكرنص 
وإن سبق  :قال .هذه دليل املسألة حىت وقف يف الصف وتقدم فصلى هبم متفق عليه

الة فأمت أحدمها بصاحبه يف قضاء ما فاهتما أو ائتم مقيم فأكثر ببعض الص 1 اثنان
الصورة األوىل إذا سبق اثنان أي جاءا متأخرين فأدركا  إذا سلم إمام مسافر صح 2 مبثله
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من العصر ركعتني وفاتتهما ركعتني وسلم اإلمام فقاما للقضاء فهذا سبق اثنان فأكثر 
والصورة  .فاهتما فاملصنف قال صح قضاء ما ببعض الصالة فائتم أحدمها بصاحبه يف

الثانية أو ائتم مقيم مبثله مبقيم آخر إذا سلم إمام مسافر يعين اثنني والثالث إمام والثالث 
إمام مسافر فصلى قصرا أي الظهر ركعتني وقام املقيمون خلفه ليتموا فإذا ائتم مقيم مبثله 

من مجاعة إىل أخرى   أو أكثر بعدما سلم إمام مسافر صح وقالوا ألن هذا انتقال
كاالستخالف تشبع االستخالف ألنه انتقال من مجاعة إىل أخرى فكما أننا يف 

االستخالف عند الضرورة كاد اإلمام أن يرتك الصالة فقدم رجال, أليس هذا الرجل الذي 
ُقدِّم حتول من مأموم إىل إمام؟ وكذلك هنا ملا سلم اإلمام فقدموا أحدهم فتحول من 

 مام فصحت.مأموم إىل إ
 ابب صفة الصالة

 ألن مقاربة اخلطا فيها تكثري للخطا يسن اخلروج إليها بسكينه ووقار ويقارب خطاه  
وهذا أدب إسالمي معلوم أن وإذا دخل املسجد قدم رجله اليمني واليسرى إذا خرج 

ويقول ما اليمىن تقدم يف الفضائل واليسرى فيما خالف ذلك فيما هو نقيض ذلك قال 
سم هللا أعوذ ابهلل العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم اللهم بورد 

وال للنهي عن ذلك  وال يشبك أصابعه :اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك. قال
والكالم هنا عن املسجد يعين إذا دخل املسجد ال يشبك بني خيوض يف حديث الدنيا 

وكل هذا على سبيل وجيلس مستقبل القبلة ا أصابعه وال خيوض يف حديث الدني
قد قامت ( قول املقيم )  القيام عند( لإلمام فاملأموم ) يسن  ) :قال االستحباب.

صلى هللا  ألن النيبعند قوله قد من إقامتها يعين أي من قد قامت الصالة (  الصالة
و خالف وهذا الذي ذكره املصنف هكان يفعل ذلك رواه ابن أيب أوىف   عليه وسلم

املذهب فهذه رواية عن اإلمام أمحد واملذهب ال يقوم حىت يرى اإلمام وهلذا فالشارح 
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حىت يتوافق وهذا إن رأى املأموم اإلمام  :صرف عبارة املاتن إىل املذهب فماذا قال؟ قال
يعين عند رؤية اإلمام وهو املذهب فالحظ كيف صرف وإال قام عند رؤيته مع املذهب 

ملاتن لتتوافق مع املذهب لكن هل قصد املاتن هذا؟ اجلواب ال, فعندما قال الشارح عبارة ا
يسن القيام عند قد من إقامتها فال يريد عند الرؤية ولكن يريد عند قد لكن املذهب هو 

يعين ال يشرع يف تكبرية اإلحرام أي اإلمام  ُيرم اإلمام حىت تفرغ اإلقامة وال :هذا مث قال
 يقول هللا أكرب عند قول قد قامت الصالة كما يقول البعض.حىت تفرغ اإلقامة وال 

املناكب أي األكتاف مع العضد ( ابملناكب واألكعب  تسوية الصفوتسن )  :قال  
فليلتفت  :واألكعب أي القدم العظم البارز يف املفصل الذي بني القدم مع الساق قال

يعين  ل األول فاألولعن ميينه فيقول استووا يرمحكم هللا وعن يساره كذلك ويكم
أي يرتاصون  ويرتاصون ميمنة والصف األول للرجال أفضليكمل الصف األول فاألول 

قال للرجال  2والصف األول رقم  1يف الصف ويكونون متالصقني يقول وميمنة وهذا 
إذاً ميمنة الصف أفضل من ميسرته والصف األول للرجال أفضل من الصف الثاين  أفضل

وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت يعين الصف األول وله مث قال والثالث وهكذا, 
الذي يف الصف األول له ثوابه وثواب من خلفه ملاذا؟ ألن من خلفه يقتدي به  الصفوف

من الصف  والصف األخري للنساء أفضل وكلما قرب منه فهو أفضلفيكون له أجره 
فضل ومل يقل الصف األول أفضل األول وهلذا قيد املصنف قوله والصف األول للرجال أ

وإال لكان مطلقا يف حق الرجال والنساء والكالم ليس كذلك بل هو يف حق الرجال فقط 
وليس النساء بل يف حق النساء الصف األخري أفضل, ملاذا؟ ألنه أبعد عن الرجال وهلذا 

سالم ال فاإلسالم ال حيبذ اقرتاب املرأة من الرجل وفرق بني اإلابحة واالستحباب فاإل
حيث على قرب الرجل من املرأة األجنبية وإن جاز يف بعض احلاالت مثال كأن يقال كيف  
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كان النساء يداوين اجلرحى يف احلروب؟ فقد جاز هذا للمصلحة لكن لو وجد رجال 
يعاجلون املرضى فاألوىل للنساء أال يفعلن ذلك وهكذا فكلما استطعنا اإلبعاد للمرأة عن 

ال يقال هذا فكر متخلف فإننا نشرف هبذا الفكر الذي يراه بعض الرجل كان أفضل و 
املستغربني أبنه متخلف فإننا نشرف هبذا الفكر الذي يراه بعض املستغربني أبنه متخلف 
فهذا الفكر الذي يقال عنه أبنه متخلف ويرونه فكر رجعي وليس مواكب للعصر نقول 

هو الذي يواكب العصر فهذه  بل ينبغي للعصر أن يواكب اإلسالم وليس اإلسالم
األفكار مبعثها اإلهنزامية والشعور ابلنقص واإلعجاب ابلغرب وأحياان الرضوخ لضغوط 

 الغرب .
نفهم من هذا أنه يف  ( أكرب هللا( قائما يف فرض مع القدرة )  ويقولتكبرية اإلحرام )   

ان يف الفرض غري قادر الفرض جيب عليه أن يقوهلا قائما إذا كان قادرا ومعناه أنه إذا ك
فيمكن أن يكرب تكبرية اإلحرام وهو جالس, ولو كان يف غري الفرض فيمكن أن يكرب 

جالسا ويصلي جالسا ولو مع القدرة . إذاً مىت جيب أن يكون قائما؟ بشرطني: أن تكون 
الصالة فريضة وأن تكون هناك قدرة على القيام فإن انتفى األمران أو أحدمها جاز 

لو كانت الصالة نفل فيمكن أن يصلي جالسا ولو كانت القدرة غري متوفرة  اجللوس ف
فال تنعقد إال هبا نطقا حلديث حترميها التكبري رواه أمحد كاملريض مثال فيصلي جالسا 

إال هبا أي هللا أكرب ال بغريها فال يغري فيها وال يقدم وال يؤخر وال يبدهلا بغريها  وغريه
اآلن هذه صور ال تصح معها  فال تصح إن نكسهقوهلا بقلبه والبد أن ينطق هبا فال ي

أي قال  أو اجلليلوهذا الثاين  أو قال هللا األكربتكبرية اإلحرام نكسه أي قال أكرب هللا 
أي قال آهلل  وحنوه أو مد مهزة هللا أكربهللا اجلليل وهذا الثالث فكل هذا ال يصح 

 أكرب أو غري أكرب؟ هذا املعىن, وهذه الرابعة فأصبحت مهزة استفهام وكأن املعىن آهلل أكرب
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فكل هذا يبطلها وهذه السادسة فهذه الصور الستة تبطل  أو قال أكبارأي مد مهزة أكرب 
 معها تكبرية اإلحرام فال تصح وإذا مل تصح تكبرية اإلحرام مل تصح الصالة .

يف غري موضع مد  مططه أي مدده أي مدد التكبري وإن مططه كره مع بقاء املعىنقال   
مع بقاء املعىن فمدد هللا أكرب لكن املعىن مل خيتلف فإهنا تصح تكبرية اإلحرام لكن مع 
الكراهة لكن إن مدده حبيث يتغري املعىن مثل لو قال آهلل أكرب مبد فإن اختلف املعىن 

ور:إذا هذه ثالثة ص فإن أتى ابلتحرمية أو ابتدأها أو أمتها غري قائمبطلت تكبرية اإلحرام 
أتى بتكبرية اإلحرام غري قائم  أو ابتدأ هبا غري قائم مث قام كأن كرب بتكبرية اإلحرام وهو 

جالس مث قام فهذه صورة فما حكمها؟ كذا لو ابتدأها وهو جالس وأمتها وهو واقف أو 
ابتدأها وهو قائم وأمتها وهو جالس كأن قال هللا أكرب وجلس وهو يقول أكرب فأمتها غري 

فإن كان الوقت يتسع للنفل فتنقلب نفال لكن  صحت نفال إن اتسع الوقتفقال قائم 
إذا كان الوقت ال يتسع للنفل كأن كان الوقت املتبقي مبقدار الصالة فقط فهنا ال جيوز له 

أن حيوهلا نفال أصال وال تنقلب نفال وإمنا تبطل فقط فال نقول تصح نفال بل ال تصح 
يعين حال تكبرية اإلحرام ونداب  ( نداب يديه رافعالتحرمية ) ويكون حال انفال وال فرضا 

فإن عجز عن رفع إذاً تكبرية اإلحرام ركن أما رفع اليدين فهذا مستحب  وجوابيعين ليس 
إذا كان ال يستطيع رفع اليدين فريفع إحدامها فيكفيه وقد أتى  إحدامها رفع األخرى

ه أن رفع اليدين يكون مع ابتداء التكبري فيبدأ ومعنا مع ابتداء التكبري وينهيه معهابلسنة 
 األصابع مضمومة) التكبري والرفع معا وينهيه معه يعين ينهي التكبري مع انتهائه من الرفع 

فهذه أربع  ( منكبيه( أي مقابل )  حذو( األصابع مستقبال ببطوهنما القبلة)  ممدودة
وتكون حذو  3هنما القبلة ومستقبل ببطو  2وممدودة  1صور فمضمومة األصابع هذا 

املنكب أي مقابلة للمنكب واملنكب هو رأس الكتف وورد أيضا وهي رواية عن اإلمام 
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أمحد أبنه جيوز أن تكون أعلى من ذلك حبيث تكون مقابلة لفروع األذنني اكتب: وعنه 
يصح إىل فروع أذنيه فبعض الناس يضع يديه عند أذنيه وهكذا وهكذا وكل هذا خطأ 

أن تكون حماذية لألذن لفروع األذن أي طرف األذن األسفل أو للمنكب فيكرب  فهي إما
لقول ابن عمر كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت 

فإن مل يقدر أي مقابل املنكب الذي هو الكتف  يكوان حذو منكبيه مث يكرب متفق عليه
أي رفع اليدين فلو  ان ويسقط بفراغ التكبري كلهعلى الرفع املسنون رفع حسب اإلمك

قال هللا أكرب أي تكبرية اإلحرام وما رفع فهل يرفع بعدها؟ اجلواب ال يرفع ألنه قد انتهى 
يف تكبرية اإلحرام وعند الدعاء أفضل من  وكشف يديه هنا ويف الدعاء أفضلحملها 

 أعلم املهم أن رفعهما سنة وهل هللا ورفعهما إشارة إىل رفع احلجاب بينه وبني ربهسرتمها 
( يعين أنه يسن يف  كالسجود)  هو إشارة إىل رفع احلجاب أو هو لتعظيم هللا تعاىل؟؟

يعين وضع اليدين يف تكبرية اإلحرام مثل  السجود وضع يديه ابألرض حذو منكبيه
 اإلمام ويسمع) وضع اليدين حال السجود فيضع يديه يف حال السجود حذو املنكبني  

بقوله هللا أكرب فال يقوهلا يف ليتابعوه  ( من املأمومني خلفه من( استحبااب ابلتكبري كله ) 
نفسه ليتابعه املأموم , وملا قال كله مشل تكبرية اإلحرام و.. واآلن سيذكر ما الذي جيهر به 

اإلمام فكله يشمل تكبرية اإلحرام وتكبريات االنتقال فهذه جيهر هبا ويسمع من خلفه 
 والتسليمة األوىلهذا اثين شيء جيهر به اإلمام  سمع هللا ملن محدهـوكذا جيهر بل قا

دون الثانية فنقول يستحب يف الثانية أن يسمع من خلفه, فلماذا جيب أن  3هذه رقم 
يسمع ابألوىل دون الثانية؟ نقول حلصول العلم بسالم اإلمام ابألوىل فإذا سلم األوىل علم 

م فإذا كرب ومسع األوىل علم أن الثانية تتلوها فبعد الثانية سيسلم هذا املأموم بسالم اإلما
فإن مل ميكنه إمساع مجيعهم جهر به بعض  :هو املوضع الثالث وسيأيت املوضع الرابع, قال

ليبلغ عنه يعين ما يستطيع أن يسمع املسجد كله فما هناك مكربات فبعض  املأمومني
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)  متفق عليه لفعل أيب بكر معه صل يف احلرمني املأمومني يبلغ ابلتكبري مثل ما حي
(  الظهرين يف أوليت غريأي كما يسن لإلمام أن يسمع قراءته من خلفه )  ( كقراءته

هذا املوضع الرابع معناه أن اإلمام يسمع املأموم قراءته؟ ال, فال  أي الظهر والعصر
ر اليت يسمع فيها من خلفه, يسمعه كل القراءة بل يف األولني ممن املغرب والعشاء والفج

إذاً اإلمام يسمع من خلفه يف أربعة مواضع التكبريات كلها والثاين مسع هللا ملن محده تقوم 
فيجهر  مقام التكبريات يعين أذكار االنتقال والثالث التسليمة األوىل والرابع القراءة اجلهرية

واالستسقاء والرتاويح  يف أوليت املغرب والعشاء والصبح واجلمعة والعيدين والكسوف
وهو ماذا يفعل؟  ( أي غري اإلمام وغريه)  تسعة مواضع والوتر بقدر ما يسمع املأمومني
يعين ال جيهر ويسمع الناس فاملأموم ال يسمع الناس  املأموم واملنفرد يسر بذلك كله

أن التكبري والتسليم والقراءة ..فال يسمع من جبواره, ال نفسه فقال يسمع نفسه, جيب 
فهذه مسألة  ( وجواب يف كل واجب نفسهلكن ينطق به حبيث يسمع )  يسمع نفسه

مهمة فالبد أن يسمع نفسه ألنه لو مل يسمع نفسه يقولون معناه أنه مل ينطق ألننا نعلم 
أن الصالة أفعال وأقوال فاألفعال ستعمل ابجلوارح واألقوال؟ ابللسان, فكيف نعرف أن 

قوال ما مل يسمع نفسه فأما إذا قال يف نفسه شيئا أو صور  القول قد حتقق؟ فال يكون 
كالما يف نفسه أو استحضر كلمات يف نفسه فهل يعترب قاهلا هبذا؟ كأن استحضر الفاحتة 

يف قلبه مثال فهو ما قاهلا, مل أيت ابلركن القويل, فلذلك يقول املصنف البد أن يسمع 
أي  ه ال يكون كالما بدون الصوت وهوألننفسه وجواب وهذا يف كل واجب قويل, ملاذا؟ 

فإن كان إذا مل يكن هناك مانع كالطرش وكذا  ما يتأتى استماعه حيث ال مانعالصوت 
يعين مع عدم املانع  فأن كان مانع فبحيث ُيصل السماع مع عدمهأي وجد مانع  مانع

الة فيقول فلو افرتضنا أن هناك مانع مينع الصوت فما هي القراءة املطلوبة حىت تصح الص
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القراءة املطلوبة اليت لو  مل يكن هناك مانع فإهنا ستسمع. قال فالبد أن يسمع نفسه 
وجواب ألنه ال يكون كالم بدون صوت والصوت هو الذي يتأتى مساعه إذا مل يوجد مانع 

فالبد أن يسمع نفسه فنفرض أنه يقرأ لكن ال يسمع نفسه أو ال يسمع نفسه بسبب 
قول ليس هناك أبس فهذا ال يضر, ملاذا؟ ألنه اآلن ال يسمع نفسه ضوضاء عالية جدا فن

ليس بسبب كونه مل يقرأ وإمنا بسبب الضوضاء العارضة هذه فلو أزلنا الضوضاء فسوف 
يسمع نفسه فهذه هي القراءة, واكتب عندها: هذا هو املذهب واختار تقي الدين ابن 

ها يف املذهب. يعين يكتفي أبن حيرك تيمية االكتفاء ابحلروف وإن مل يسمعها وذكره وج
فمه حبيث ينطق ابحلروف ولو مل يسمع نفسه وذكره وجها يف املذهب يعين ليس رواية عن 

 اإلمام وإمنا هو وجه عن األصحاب.
 سرته حتت( بيمينه وجيعلهما )  يسراه كوع يقبض( إذا فرغ من التكبرية )  مث)  :قال  

لي اإلهبام وعظم يلي إهبام كوع ... وما يلي خلنصر  الكوع هو العظم الذي ي ( استحبااب
كرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إهبام رجل ملقب ... ببوع فخذ من العلم واخشى 

ب عندها وعنه من الغلط إذاً يقبض على كوع اليسرى بيمينه وجيعلهما حتت سرته واكت
سنة وضع اليمني لقول علي من ال, وعنه خمري ألن اجلميع مروي حتت صدره فوق السرة

هللا ابنه وليس من  وهذا من زايدات عبد على الشمال حتت السرة رواه أمحد وأبو داود
( أي موضع سجوده ألنه  مسجده( املصلي استحبااب )  وينظر) رواية أمحد نفسه 

على القاعدة والقياس مسَجد مفَعل  أخشع إال يف صالة خوف حلاجة مث يستفتح نداب
)  ـفلكن إذا قلنا مسِجد فيصري من الشذوذ الذي مسع خمالفا للقاعدة فاسم املكان مفَعل 

( سبحتك )  وحبمدك( أي أنزهك اللهم عما ال يليق بك )  اللهم سبحانك يقول
جدك أي  ارتفع قدرك وعظم أي(  جدك وتعاىل( أي كثرت بركاته )  امسك وتبارك
يستفتح بذلك رواه  ن ( أي ال إله يستحق أن يعبد غريك كا إله غريك وال) قدرك 
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(  يبسمل مث( نداب فيقول أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم )  يستعيذ مث أمحد وغريه )
أي  نداب فيقول بسم هللا الرمحن الرحيم وهي قرآن آية منه نزلت فصال بني السور

البسملة وهذا على املذهب وهذه املسألة فيها أقوال هل هي آية أم ليست آية أم هي آية 
 ت من السور وإمنا نزلت للفرق بني السور وهذا هو الذي اختاره يف املذهب فقالليس

غري براءة فيكره ابتداؤها هبا ويكون  وهي قرآن آية منه نزلت فصال بني السور
 وخيري يف غري صالة يف اجلهر ابلبسملةالثالثة سرا  ( سرااالستفتاح والتعوذ والبسملة ) 

) سملة أما املصنف فهو يتكلم عن الصالة وليس خارجها فخارج الصالة ميكن اجلهر ابلب
وتستحب عند كل فعل على خالف يف هذه املسألة  ( الفاحتة من( البسملة )  وليست

 مث)  أي البسملة فيقول بسم هللا عند كل فعل مهم دخول منزل أو خروج منه أو... مهم
فضل سورة وآية الكرسي ( اتمة بتشديداهتا وهي ركن يف كل ركعة وهي أ الفاحتة يقرأ

أعظم آية ومسيت فاحتة الكتاب ألنه يفتح بقراءهتا الصالة وبكتابتها يف املصاحف 
أي ال  متواليةأي ال يقدم آية على آية  وفيها إحدى عشرة تشديدة ويقرأها مرتبة

) يفصل بني آية وآية فاصل طويل اإلحدى عشرة تشديدة مرت معنا يف الزاد وعرفناها 
معناه إن قطعها بذكر  ( عرفا أعادها وطال بذكر أو سكوت غري مشروعنيفإن قطعها 

غري مشروع أو سكوت غري مشروع وطال أعادها فإذا قطع الفاحتة بذكر غري مشروع فقط 
أم طويل؟ بل طويل فيصري يعيدها أو قطعها بسكوت غري مشروع طويل فلو سكت 

كسؤال الرمحة يعين الذكر  وعافإن كان مشر سكوت غري مشروع قصري فال يعيد الفاحتة 
 عند تالوة آية رمحة وكالسكوت الستماع قراءة إمامه وكسجوده للتالوة مع إمامه

يعين هذا سبب السكوت أبنه قطعها بسكوت ليستمع لإلمام أو قطعها بسكوت بسبب 
. هو ذكر اآلن ثالث صور  مل يبطل ما مضى من قراءهتا مطلقاسجود التالوة مع إمامه 
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تالوة الفاحتة إذا ذكر ذكرا مشروعا كالدعاء ابلرمحة عند تالوة آية رمحة فهذا ال  ال تقطع
يقطع الفاحتة أو سكت الستماع قراءة اإلمام فال يقطع الفاحتة أو سجد النشغاله بسجود 
التالوة مع إمامه فهذا ال يقطع الفاحتة بل يكمل, واآلن هو يذكر املبطالت للفاحتة فذكر 

فاحلرف املشدد هو حرفان فإذا قرأه  3وهذا رقم  أو ترك منها تشديدة) بذكر أو سكوت 
خمففا يصري أسقط حرفا فإّن إذا خففتها صارت إن  فتكون أسقطت منها النون فلو قلت 

هذا الرابع أبن  أو حرفايف الفاحتة إاّيك فقلت مكاهنا إاَيك ابلتخفيف فقد سقط حرف 
يف الشدة هو صورة من صور إسقاط أسقط أي حرف من حروف الفاحتة وطبعا ختف

واملأموم ال يعيد  ( لزم غري مأموم إعادهتاوهذا اخلامس كأن ترك الرتتيب  أو ترتيباحرف 
أي إعادة الفاحتة , ملاذا؟ ألهنا ال جتب عليه على املذهب بل جتب على اإلمام 

عليه فيستأنفها إن تعمد ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل أية كقراءته 
قال معربة أي ابحلركات يقف عند   الصالة والسالم ويكره اإلفراط يف التشديد واملد

وجيهر )  كل آية كقراءته عليه الصالة والسالم ويكره اإلفراط أي املبالغة يف التشديد واملد 
( بعد سكتة  اجلهرية ( الصالة ) يف آبمني( أي املنفرد واإلمام واملأموم معا )  الكل

يعين ختم على الدعاء ومعىن  علم أهنا ليست من القرآن وإمنا هي طابع الدعاءلطيفة لي
وُيرم تشديد وهل ينفع أن نقول آّمني أي قاصدين  ومعناه اللهم استجبآمني أي 

والضمري يعود على التأمني فإذا ترك  ميمها فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا
ويلزم اجلاهل تعلم الفاحتة قاله سرا فاملأموم يقوله جهرا  اإلمام التأمني فاملأموم أيت به أو

أي الذكر الواجب يف  والذكر الواجب ومن صلى وتلقف القراءة من غريه صحت
الصالة مثل التشهد واألذكار الواجبة يف السجود والركوع وكذا فإذا كان الواحد ما يعرف 

كان يف الصالة وجبواره رجل أن يقرأ الفاحتة فصلى وتلقف القراءة من غريه يصح كأن  
يقول احلمد هلل رب العاملني فيكرر هو الرمحن الرحيم مالك يوم الدين وهو يكرر وراءه 
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(  سورة( أي بعد الفاحتة )  بعدها يقرأ مث)  فتصح صالته فهو ما حيفظها لكنه أتى هبا 
رة كاملة يعين هو قال سو  نداب كاملة فيستفتحها ببسم هللا الرمحن الرحيم وجتوز آية

لكن هو ما أتى بسورة كاملة فيمكن أن تكون آية وأصال السورة كلها ما هي واجبة بل 
إال أن أمحد استحب كوهنا طويلة كآية سنة لكن السنة أن يقرأ سورة كاملة أو جيوز آية 
 صلى هللا عليه وسلم يف ركعتني لفعله الدين والكرسي ونص على جواز تفريق السورة

والثالث  2وجتوز آية وهذا  1ذكرها واألمثلة ثالثة إما صورة نداب كاملة  اآلن الصور اليت
جواز تفريق السورة يف ركعتني إذاً هو ميكن أن يقرأ سورة كاملة أو أن يقرأ السورة يف 

وال يعتد ابلسورة قبل الركعتني أو أن يقرأ آية واحدة لكن أفضلها أن يقرأ سورة كاملة 
قرأ الفاحتة فهل نقول هذا أتى ابلسنة ؟ ال بل السنة بعد الفاحتة فلو بدأ بسورة مث  الفاحتة

 فقبل الفاحتة ال نعتد هبا .
 اآلن ذكر بعض املكروهات:    
ويكره االقتصار على الفاحتة يف الصالة والقراءة بكل القرآن يف فرض لعدم  :قال  

أبهنم مل يقرؤا  وسلمصلى هللا عليه وألنه مل ينقل عن الصحابة وعن النيب  نقله ولإلطالة
 طوال من الصبح( صالة )  يف( السورة )  تكونو ) القرآن يف فريضة وألن فيه إطالة 

أي يف  وال يكره لعذر كمرض وسفر من قصارهإىل عم  ( بكسر الطاء وأوله ق املفصل
يعين يف العذر  وال يكره بطوالهالصبح أن يقرأ من القصار وهي من الضحى إىل الناس 

(  و) عنده عذر من سفر أو مرض فله أن يقرأ ابلقصار وله أن يقرأ بطواله فلو كان 
( تكون  ووال يكره بطواله )  ( قصاره من املغرب( صالة )  يفتكون السورة ) 

وهو من عم إىل  ( أوساطه من( من الصلوات كالظهرين والعشاء )  الباقى يفالسورة ) 
ىل الضحى فالضحى ليست داخلة الضحى وعندما نقول من عم أي أن عم داخلة إ
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تنكيس  وُيرم تنكيس الكلمات وتبطل بهوقصاره من الضحى إىل الناس فالناس تدخل 
الكلمات أبن أييت ابلكلمة األخرية مث اليت قبلها مث اليت قبلها وهكذا وتبطل به ألنه صار 

على من كالم الناس وليس من القرآن وتنكيس السور مكروه وهو أن يقرأ سورة كاملة 
عكس ترتيب املصحف فهذا تصح الصالة به لكن تكره كأن يقرأ سورة الناس مث يقرأ بعد 

وكذلك  ويكره تنكيس السور واآلايتذلك عم فهذا خيالف ترتيب السور يف املصحف 
يكره تنكيس اآلايت فلو قرأ مثال آايت من أواخر البقرة مث قرأ آايت من أوائل البقرة فقد 

لكن لو اعتقد عدم  كره مالزمة سورة مع اعتقاد جواز غريهاوال تنكس يف اآلايت 
 بقراءة( الصالة )  تصح وال) جواز غريها فقد دخل يف عامل كبري فسيح من البدعة 

كقراءة ابن مسعود فصيام ثالثة  رضي هللا عنه( بن عفان  مصحف عثمان عن خارجة
خمالفة ملصحف عثمان  فقراءة ابن مسعود فيها زايدة متتابعات وهذه أايم متتابعات

أي من القراءات  وتصح مبا وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن مل يكن من العشرة
بصحة السند وإمنا ابلتواتر فاملصنف يقول  يكتفيالعشرة , وعنه ال يصح ما مل يتواتر فال 

كل ما وافق مصحف عثمان فإذا صح سنده فتصح القراءة به وإن مل يكن من القراءات 
يعين أنخذ منها األحكام واخلالف يف مسألة صحة  وتتعلق به األحكامال العشرة, ق

السند فإذا صح السند سنأخذ األحكام وليس يف ذلك إشكال ولن ينزل عن درجة 
احلديث الصحيح لكن هل يكون قرآان أم ال؟ فعن اإلمام أمحد واخلالف موجود أنه ال 

زايدة حرف فهي أوىل ألجل العشر وإن كان يف القراءة يصح من القرآن إال ما تواتر 
فلو وجدت قراءاتن وأحدمها بزايدة حرف وقراءة بدون هذا احلرف فاألوىل  حسنات

 القراءة اليت فيها احلرف من أجل زايدة العشر حسنات .
صلى  ( لقول أيب هريرة كان النيب مكربا يركع( بعد فراغه من قراءة السورة ) مث )    

(  يديه رافعاقام إىل الصالة مث يكرب حني يركع متفق عليه )  يكرب إذا هللا عليه وسلم
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إذا استفتح الصالة  صلى هللا عليه وسلم مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رأيت النيب
هذه  رفع يديه حىت ُياذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه متفق عليه

ل قال رافعا يديه مع ابتداء الركوع فريفع ثالثة مواضع وأييت املوضع الرابع يف حديث مستق
 مفرجيتنداب  ركبتيه على( أي يديه )  ويضعهما) اليدين للركوع مع ابتداء الركوع 

ما هو التطبيق؟ وما حكمه؟ حكمه مكروه وهو "  ( استحبااب ويكره التطبيق األصابع
األخرى " على  أبن جيعل إحدى كفيه على األخرى مث ُيطهما بني ركبتيه إذا ركع

بباطنهما مث يضعهما بني ركبتيه إذا ركع فإذا أراد أن يركع ال يضع كفيه على الركبة وإمنا 
يضع الكفني إحدامها على األخرى من جهة الباطن مث يضعهما بني الركبتني وهذا كان 

وهذا كان يف أول اإلسالم مث نسخ ويكون املصلي ) أول اإلسالم مث نسخ ولذلك يكره 
أي إبزاء أي قباله مع استواء ظهره  وجيعل رأسه حيالهيعين غري مقوس  ( ظهره مستواي

صلى ظهره فال يرفعه وال خيفضه روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النيب 
فهذا  يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حىت لو صب املاء عليه الستقر هللا عليه وسلم

يعين يباعد وانتهى بذلك حديث وابصة  بيهوجيايف مرفقيه عن جندليل على استواء الظهر 
. 

اآلن تكلم عن الركوع وهذا الركوع الذي ذكره هو الركوع األكمل لكن لو أنه ما فعل   
واجملزئ االحنناء حبيث ميكن مس  األكمل فما هو اجلزء اجملزئ واحلد اجملزئ يف الركوع ؟

فلو احنىن بظهره  ه من غريهأو قدر هذا هو اجملزئ  ركبتيه بيديه إن كان وسطا يف اخللقة
حبيث تصل يديه إىل ركبتيه لو أراد فليس شرطا أن ميسك ركبتيه لكن لو احنىن حبيث ميكنه 
مس ركبتيه بيديه فهذا هو الركوع لكن لو احنىن قليال لكن يديه ال تصل إىل ركبتيه فهذا ما 

إىل حد الركوع وصل إىل حد الركوع فمىت احنىن حبيث تصل يديه إىل ركبتيه فإذا وصل 
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لكن هذا ليس الركوع األكمل لكنه اجملزئ يعين الذي نقول فيه أنه تصح معه الصالة 
لكن أتى ابلركن وما أتى ابألكمل مث هذا إن كان وسطا يف اخللقة لكن لو كانت يده 

على غري السوية  أي إما أن يكون فيها طول فهي تصل أبقل احنناء فال نعترب هذه احلالة 
رية منا نعترب إذا كانت يده طبيعية أو لو كان يف يده قصر فال عربة ابليد القصالشاذة وإ

, واآلن يتكلم عن الركوع من قاعد إن كان املصلي يصلي اآلن فالعربة ابليد الطبيعية
أي  ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من األرضجالسا فما هو الركوع اجملزئ؟ قال 

إذاً هو جالس فلو احنىن حبيث ما يقابل وجهه  دىن مقابلةأما بعد ركبتيه من األرض 
أي املقابلة فلو احنىن  وتتمتها الكمالاألرض بل ركبته فال بل البد أن يقابل األرض 

حبيث يقابل وجهه مقابلة اتمة فهو األفضل واألكمل يف حق من يصلي جالسا والكالم 
السا وال يستطيع أن يصلي على من يصلي جالسا ويستطيع هذا األمر أما من يصلي ج

إىل هذا احلد فهذا معذور لكن شخص صحيح وسليم يريد أن يصلي جالسا وأيخذا 
؟ أبن يقابل بوجهه األرض اليت أمام قائم فكيف يكون حد الركوع يف حقهنصف أجر ال

  صلى هللا عليه وسلم ( ألنه العظيم ريب سبحان( راكعا )  ويقول) الركبة أو بعد الركبة 
يعين بغري وحبمده فيقول  واالقتصار عليها أفضل وهلا يف ركوعه رواه مسلم وغريهكان يق

وهناك رواية اثنية يف املذهب أن  والواجب مرة وأدىن الكمال ثالث أن هذا أفضل
وقال أمحد  والواجب مرة وأدىن الكمال ثالث وأعاله لإلمام عشراألفضل وحبمده 

 ويديه رأسه يرفع مثمخس وأدانه ثالث )  جاء عن احلسن التسبيح التام سبع والوسط
فالواجب مرة فلو قال سبحان ريب العظيم مرة وسبحان ريب  ( حلديث ابن عمر السابق

 ( مرتبا وجوابقائال إمام ومنفرد مسع هللا ملن محده )  األعلى مرة كفى ويسقط الواجب 
إذاً ما معىن مسع هللا . كان يقول ذلك  صلى هللا عليه وسلم ألنهفال يغري يف هذا الرتتيب 
 بعد( يقوالن )  وقاله يف املبدع ومعىن مسع استجاب ) ملن محده؟ أي استجاب 
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ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت  1 احلمد ولك ربنا( واعتداهلما )  قيامهما
أي محدا لو كان أجساما من مها اللذان يقوالن ذلك؟ اإلمام واملنفرد  ( من شيء بعد

وبال  2وله قول اللهم ربنا ولك احلمد محد كثري ميأل السماء وميأل األرض أي  ملأل ذلك
فهي أربع صور ربنا لك احلمد, ربنا ولك احلمد, اللهم ربنا لك احلمد,  4, 3 واو أفضل

 و) وكلها جائزة ولكن الكالم يف األفضل.  عكس ربنا لك احلمداللهم ربنا ولك احلمد, 
إذا قال  صلى هللا عليه وسلم( لقوله  لك احلمد فقطمأموم يف رفعه ربنا و ( يقول ) 

 اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد متفق عليه من حديث أيب هريرة
أي ال يزيد  ملأموم بعده؟ ربنا ولك احلمد فقطفاإلمام يقول مسع هللا ملن محده فماذا يقول ا

, وعنه يزيد واختاره أبو اخلطاب وتقي أل السماء و ..  فهذا هو املقصودعليها فال يزيد م
الدين فيقول مأل السماء ومأل األرض ومأل ما شئت من شيء بعد أي مثل غريه 

 واملذهب عموما أن املأموم ال يزيد على ربنا ولك احلمد , ملاذا ال يزيد على املذهب؟ 
ولك احلمد إذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا  صلى هللا عليه وسلملقوله 

فهذا هو الدليل على عدم الزايدة وبقية األدلة تفيد  متفق عليه من حديث أيب هريرة
اجلواز . إذا قال اللهم ربنا فاألفضل أن يقول لك احلمد بال واو لكن إذا مل يقل اللهم 

فقال ربنا فيصبح األفضل أن يقول ولك احلمد ابلواو فكأنه يستحسن أال جتتمع الزايدتني 
أي رفع اآلن  فع املصلي من الركوع فإن شاء وضع ميينه على مشاله أو أرسلهماوإذا ر 

من الركوع فبعد الرفع من الركوع أين يضع يديه؟ فهل يضع اليمني على الشمال مثل حال 
القراءة أو يرسلهما ؟ فاملصنف يقول إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا وهذه اجلملة 

يعتربها أهنا من أصول الصالة فإذا مل يضع يديه على  نص عليها اإلمام أمحد وهناك من
صدره يعترب أن يف صالته شك ..ومثل هذا التفكري البسيط فيجب الرتفع عن هذا 
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فجمهور أهل العلم أصال ال يرون وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع فمن 
إذا فرغ من مث وضعها فقد أخذ بسنة ومن مل يضعها فقد اخلالف يف فهمهم للسنة  

 ساجدا) يف انتقاله إىل السجود ال يرفع يديه  ( وال يرفع يديه مكربا خير االعتدال )
يديه اثنان ورجليه اثنان  ( على سبعة أعضاء رجليه مث ركبتيه مث يديه مث جبهته مع أنفه

لقول ابن فصارت أربعة وركبتيه اثنان فصارت ستة واجلبهة مع األنف واحد فصارت سبعة 
أن يسجد على سبعة أعظم وال يكف شعرا وال  صلى هللا عليه وسلمأمر النيب عباس 

وللدارقطين ال يكف أي ال جيمع  ثواب اجلبهة واليدين والركبتني والرجلني متفق عليه
فكل هذه  عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ال صالة ملن مل يضع أنفه على األرض

( سجد )  ولولي بشيء منها فتصح ) وال جتب مباشرة املصأدلة على وجوب السجود 
فال نقول جيب أن متس القدمان األرض فال يكون  ( بني األعضاء ومصاله حائل مع

هناك حائل بل لو وجد حائل فال أبس وكذلك اليدين والركبتني فال جيب أن تباشر هذه 
األعضاء السبعة األرض فال نشرتط أن تكون مالصقة لألرض بدون حائل فهذا هو 

قال ود فلو وجد حائل بينها وبني األرض فال يضر ذلك وسيأيت تفصيل بعد قليل املقص
قال هذا ذكره البخاري يف ابب السجود على الثوب يف شدة احلر  البخاري يف صحيحة

انتهى كالم البخاري لكن يقول  احلسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة
( فإن جعل بعض أعضاء السجود  جودهس أعضاء من ليسإذا كان احلائل ) املصنف 

فال أبس ؟أن  فوق بعض كما لو وضع يديه على فخديه أو جبهته على يديه مل جيزه
يكون هناك حائل لكن بشرط أال يكون هذا احلائل عضو من أعضاء السجود يعين مثال 

ال يسجد على يد من يديه فال يسجد على إحدى كفيه فإذاً هو اآلن ما سجد على 
(  سجوده أعضاء من ليسإذا كان احلائل ) ضاء وإمنا سجد على ستة أعضاء سبعة أع

فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخديه أو جبهته 
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فاملباشرة  ويكره ترك مباشرهتا بال عذرألنه ترك بعض أعضاء السجود على يديه مل جيزه 
ها قد توقع يف الكراهة إن كانت بغري هذه ال تضر إن كانت من غري أعضاء السجود لكن

 سبب .
قلنا اآلن هناك سبعة أعضاء مطلوبة لكن هل  وجيزئ بعض كل عضومسألة جديدة:   

جيب أن يسجد بكل السبعة يعين بكامل كل عضو من هذه األعضاء السبعة فعندما 
نقول القدمني فهل معىن ذلك بكامل القدمني أم ببعضها فكل قدم جيب أن يلصقها 

ألرض كاملة وكذا الكفان كاملة أم بعضها فيمكن أن يسجد ابألصابع فقط فهل نقول اب
وجيزئ بعض  حتقق بذلك املطلوب ويكون قد سجد على قدميه وكفيه ؟ فيقول املصنف 

فمعناه أنه لو أتى ابليدين فسجد فقط أبصابعه ورفع الراحة اليت هي بطن  كل عضو
ليس كامل العضو وإمنا املطلوب فقط بعض العضو الكف ومل يسجد هبا فقد أجزأ فاجملزئ 

وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على األرض أو سجد على أطراف فهذا هو املقصود 
هذه ثالث صور : جعل ظاهر كفيه على األرض أو  أصابع يديه فظاهر اخلرب أنه جيزيه

تفسري ظهر قدميه على األرض وهذا الثاين أو سجد على أطراف أصابع يديه فهذا هو 
ويف وجه ال جيزئه وعليه أن يستغرق  ذكره يف الشرحقوله وجيزئ على بعض كل عضو 

 بكامل العضو يف السجود .
يعين  ويومئ ما ميكنهيعين من أعضاء السجود  ومن عجز ابجلبهة مل يلزمه بغريهاقال   

زمه من عجز ابجلبهة ومل ميكنه فهل يكتفي بغريها من أعضاء السجود؟ فيقول ال, مل يل
بغريها من أعضاء السجود ألهنا تبع للجبهة فريى أن اجلبهة تتبعها بقية األعضاء أي 

الكفان والركبتان والقدمان فكل هذه تبع للجبهة فإذا تعذر ابجلبهة فعليه أن يومئ وال 
يسجد ببقية الستة أعضاء خبالف غريها فمن عجز بغريها أمكن السجود على ابقي 
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أن يسجد ابليد مثال فال يستطيع أن يضع الكف مثال فإذاً  األعضاء فإذا تعذر عليه
(  وجيايف) يسجد ابلبقية أما ابلنسبة للجبهة فال ينوب عنها شيء فهذا هو املقصود 

ملا قال ويومئ ما أمكنه معناه أن هذا  ( عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخديهالساجد ) 
(  وجيايف) ما استطاع فقط  الذي ال يستطيع السجود عليه أن يومئ أي خيفض جبهته

إذاً سيجايف ثالثة مواضع العضد عن  ( عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخديهالساجد ) 
اجلنبني وهو ما بني املنكب واملرفق فيباعد العضد عن اجلنب ويباعد البطن عن الفخذ 

ؤذ ومها عن ساقيه ما مل يومها يعين فخذيه ويباعد الفخذين عن الساقني ما مل يؤذ جاره 
كذلك   ( ورجليه وأصابع رجليه ركبتيه ويفرق)  فإن كان هذا يؤذي جاره فيحرم  جاره

 وله أن يعتمد مبرفقيه على فخديه إن طاليف حال السجود  ويوجهها إىل القبلةيفرقها 
( على ما تقدم يف تسبيح  األعلى ريب سبحان( يف السجود )  ويقول)  أي السجود 

( إذا  رأسه يرفع مث) ىن الكمال ثالثة وأعاله لإلمام عشر يعين الواجب مرة وأد الركوع
(  ميناه انصبا( أي يسرى رجليه ) مكربا وجيلس مفرتشا يسراه فرغ من السجدة ) 

ويثين أصابعها حنو القبلة ويبسط يديه أي خيرجها من اجلهة اليمىن  وخيرجها من حتته
مرة  رب اغفر يل الواجب ( بني السجدتني ) ويقولعلى فخديه مضموميت األصابع ) 

فيما تقدم من التكبري  ( كاألوىل الثانية( السجدة )  ويسجدوالكمال ثالث ) 
( وال  مكربا انهضا على صدور قدميه( من السجود )  يرفع مثوالتسبيح وغريمها ) 

) يعين ال تستحب اجللسة هذه وهناك رواية اثنية أنه جيلس لالسرتاحة  جيلس لالسرتاحة
يعين عند النهوض من القيام معتمدا على ركبتيه إن سهل (  ى ركبتيه إن سهلمعتمدا عل

والغنية كتاب لعبد القادر اجليالين متوىف سنة واحد  وإال اعتمد على األرض ويف الغنية
يعين عند هنوضه ليتقوى بذلك فيكره ذلك  يكره أن يقدم إحدى رجليهوستني ومخسمائة 

عة الثانية كذلك أي كاألوىل يعين الكراهة عند عدم وطبعا إال إذا احتاج ويصلي الرك
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 عدا ما)  ما عدا أربعة أمور  ( أي كاألوىل الثانية كذلك( الركعة )  ويصلي) احلاجة 
أي أعوذ ابهلل  والتعوذ أي دعاء االستفتاح واالستفتاح( أي تكبرية اإلحرام )  التحرمية

فال تشرع إال يف األوىل لكن ال حتتاج  فهذه األربعة(  النية وجتديد من الشيطان الرجيم 
 .إن مل يتعوذ فيها تعوذ يف الثانية

( كجلوسه بني السجدتني )  مفرتشا جيلس( بعد فراغه من الركعة الثانية )  مث)  قال   
واملوفق يف الكايف يقول هو خمري فإن شاء أن  ( وال يلقمهما ركبتيه ويداه على فخديه

اليمىن ( يده )  ويقبض خنصر)  شاء ألقمهما ركبتيه  يضع اليدين على الفخذين وإن
( أبن جيمع بني رأس اإلهبام والوسطى فتشبه  الوسطى وبنصرها وُيلق إهبامها مع
ب مرارا على قول األكثر  ( من غري حتريك أ بسبابتها ويشرياحللقة من حديد وحنوه ) 

ة فهو اآلن وضع يده يف ج فمعناه أنه عندما يقبض يشري ابلسبابة لكن ال حيرك السباب
التشهد على فخذه ويشري لكن سيأيت بيان وقت اإلشارة واملهم أهنا إشارة من غري حتريك 

يف الصالة  2 ودعائه 1(   تشهده يف)  وستكون اإلشارة مرارا , مىت يشري؟ قال 
يعين عندما يدعو سواء يف التشهد أو يف الدعاء وسواء كان يف الصالة أو خارج  وغريها

يعين لفظ هللا فعند ذكر  عند ذكر" هللا" تعاىلصالة لكن يف أي مكان ابلضبط؟ قال ال
يعين كلما ذكر هللا أشار هبا إذاً هو يشري بسبابته  تنبيها على التوحيدلفظ اجلاللة تعاىل 

إشارة بدون حتريك كلما ورد لفظ اجلاللة يف التشهد أو يف الدعاء وهناك أقوال كثرية غري 
الم اآلن على كالم املصنف وكالم العلماء اآلخرين يف هذه املسألة كلها هذا لكن الك

استنباطات واجتهادات يف فهم النص فقط فاملسألة ال تظن أن هذه املسألة خملة ابلصالة 
وإمنا هي يف االستحباب واألفضلية فالنصوص الواردة يف هذا متعددة وابلتايل أفهام أهل 

ذت أبي قول من أقوال أهل العلم فال حرج عليك فاملسألة العلم يف هذا متفاوتة فإذا أخ
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ال حتتاج إىل صراع وال خالف وال تبديع وال تضليل وال تفسيق بل إن من يبدّع يف هذه 
 املسائل ال شك أنه أتى ببدعة عظيمة .

 التحيات( سرا )  ويقول( مضمومة إىل القبلة )  اليسرى( أصابع )  ويبسط)  قال   
فاظ اليت تدل على السالم وامللك والبقاء والعظمة هلل تعاىل أي مملوكة له ( أي األل هلل

( أي اخلمس أو  والصلوات)  التحيات هلل أي مملوكة هلل وختتص به تعاىل  وخمتصة به
 فسرت ب ( أي والطيباتالرمحة أو املعبود هبا أو العبادات كلها أو األدعية ) 

( أي اسم السالم وهو هللا أو سالم  السالم ) الطيب  األعمال الصاحلة أو من الكلم
ألنه ينبأ  ابهلمز من النبأ ألنه خمرب عن هللاما معىن النيب؟ قال  ( عليك أيها النيبهللا ) 

إذا عندما نقول النيب فإما أننا  وبال مهز إما تسهيال أو من النبوة وهي الرفعةعن هللا 
 ننطقها أو نقصد ابلنيب أي من النبوة نريد أنه نيبء ابهلمزة ألنه خمرب أو نسهلها فال

( مجع بركة وهي  ورمحة هللا وبركاتهوهو من ظهرت املعجزات على يده ) واالرتفاع 
( أي على احلاضرين من اإلمام واملأموم واملالئكة )  علينا السالمالنماء والزايدة ) 

 وحقوق ( مجع صاحل وهو القائم مبا عليه من حقوق هللا هللا الصاحلني عباد وعلى
 عباده وقيل املكثر من العمل الصاحل ويدخل فيه النساء ومن مل يشاركه يف الصالة
فإذا قال وعلى عباد هللا الصاحلني فهذا سيدخل معه كل من هو متصف هبذه الصفة 

 وهي الصالح سواء كان معه يف الصالة وسواء كان من الرجال أو النساء . 
وأشهد أن حممدا ( أي أخرب أبين قاطع ابلوحدانية )  أشهد أن ال إله إال هللا) قال   

جاء أبنه قاطع ابلوحدانية من قوله أشهد أي  ( املرسل إىل الناس كافةعبده ورسوله 
ابن مسعود  صلى هللا عليه وسلم ( علمه النيب هذا التشهد األول) إخبار مع القطع 

صلى هللا عليه وسلم غري  وهناك ألفاظ أخرى قريبة منه علمها النيب وهو يف الصحيحني
أي األخري  ( يف التشهد الذي يعقبه السالم يقول مث) ابن مسعود فمن قرأ هبا فال أبس 
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اللهم صل على حممد ) فلو كانت الصالة فإذا كانت الصالة ثنائية فهو األول واألخري 
وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد وابرك على حممد وعلى 

بذلك  صلى هللا عليه وسلم ( ألمره حممد كما ابركت على إبراهيم إنك محيد جميدآل 
فما جتزئ لو  يف املتفق عليه من حديث كعب بن عجرة وال جيزئ لو أبدل آل أبهل

قال وابرك على حممد وعلى أهل حممد فاآلل غري األهل فاآلل يشمل األتباع واألهل 
وال تقدمي الصالة على زئ بل يبطل والثاين قال خيتص ابلقرابة فإذاً هذا اإلبدال ال جي

 ويستعيذ)  مث أتى ابلتشهد  صلى هللا عليه وسلميعين لو قدم الصالة على النيب  التشهد
 فتنة( من )  عذاب القرب و( من )  و جهنم عذاب من( نداب فيقول أعوذ ابهلل ) 

تحبااب وليس بواجب فيقول هذا اس (فتنة املسيح الدجال ( من )  واملمات و احمليا
أي غري املنقوطة  واحمليا واملمات احلياة واملوت واملسيح ابحلاء املهملة على املعروف

 1 (  يدعو مبا ورد( جيوز أن )  و)  فليس املسيخ بل املسيح ابحلاء ليس عليها نقطة 
 يرد أي يدعوا استحبااب مبا ورد وخالصة املذهب أنه يدعوا مبا ورد أو أبمر اآلخرة ولو مل

وال يدعو أبمر الدنيا وتبطل به يعين إذا دعا أبمر الدنيا فتبطل الصالة به فاآلن انتبه: 
عبارة املاتن يفهم منها خالف الواقع فاملنت يقول ويدع مبا ورد فمعناه أنه لو دعا بغري ما 
ورد ال تصح لكن ليس هذا هو املذهب فاملذهب أن يدع مبا ورد أو أبمر اآلخرة ولو مل 

أو عن   أ أي يف الكتاب والسنةد, ولو دعا أبمر الدنيا تبطل الصالة عندهم قال ير 
فواحد هو أن يدعو مبا ورد والثاين أن يدعو  2 أو أبمر اآلخرةج  والسلف بالصحابة 

وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به مالذ الدنيا  ولو مل يشبه ما وردأبمر اآلخرة 
 يف الصالة  رية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبههوشهواهتا كقوله اللهم ارزقين جا

الصالة, ملا؟ ألنه إذا دعا مبثل هذا الدعاء فهذا من أمور الدنيا فأدخل كالم  وتبطل به
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 صلى هللا عليه وسلم( وهو جالس لقوله  يسلم مث) اآلدميني يف الصالة فهذا ال يصح 
رتبا أي يرتب الكلمات ومعرفا مرتبا معرفا وجواب فم الصالة والسالم وحتليلها التسليم

أي السالم ابأللف والالم فال يقول سالم عليكم ووجواب أي الرتتيب والتعريف قال وهو 
جالس ويكون ابتداء السالم حال التفاته أي يبدأ االلتفات وهو يقول السالم عليكم 

 عن ميينه السالمفيقول )  أي من الصالة أي جزء من الصالة  منهاأي السالم  وهو
هذه مستحبات  ( وسن التفاته عن يساره أكثر  عليكم ورمحة هللا وعن يساره كذلك

ويقولون هذا فعل النيب عليه الصالة والسالم والثاين  1كون االلتفات عن اليسار أكثر 
وهذا يسمى احلذف فهم يستحبون احلذف واجلزم يف السالم  2وأن ال يطول السالم   

وهذا تفسري قوله فاألول أن يلتفت يف اليسار  ه يف الصالةوال ميدأبن ال يطّول وميد فال 
أي إذا سلم على  وال على الناسأكثر من اليمني والثاين أال يطّول السالم مبد صوته 

وهذا يسمى اجلزم أن  3وهذا رقم  وأن يقف على آخر كل تسليمةالناس ال ميد السالم 
 وال يقول ورمحة هللِا ابلتحريك يقف على آخر كل تسليمة فيقول السالم عليكم ورمحة هللا  

وال جيزئ إن مل  اخلروج من الصالةأي ابلسالم  وأن ينوي بهفاإلعراب غري مطلوب هنا 
 يف غري صالة جنازةفلو قال السالم عليكم فقط ما جتزئ فما أتى ابلركن  يقل ورمحة هللا

ارة األوىل أال يزيدها لكن فاألوىل أال يقول وبركاته فهذه العب واألوىل أن ال يزيد وبركا ته
لو زادها فال تبطل الصالة بل جتوز الزايدة ولذلك اكتب: وجتوز الزايدة يف التسليمتني إذاً 

ملاذا املصنف يقول األوىل أال يزيدها؟ نقول ألن ورودها أقل بكثري من عدم ورودها. 
 ل ما ورد أكثر .فاألحاديث اليت جاءت هبا قليلة واليت مل أتت هبا هي األكثر فإذاً نفع

 مكربا هنض( كظهر ) أو رابعية ( كمغرب )  ثالثية( املصلي ) يف  كان وإن)  :قال  
لكن هناك رواية اثنية وعنه يرفع يديه اختارها اجملد  بعد التشهد األول ( وال يرفع يديه

) ح وتقي الدين فإذا قام إىل الركعة الثالثة يرفع يديه ألنه ورد يف حديث مستقل يف الصحي
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يعين ما يقرأ سورة  ( فقط( أي ابلفاحتة )  ابحلمد الثانية( الركعة )  كـ  ( ) وصلى ما بقي
مث ) يعين يف الثالثة والرابعة  ويسر ابلقراءةاثنية غري الفاحتة يف الركعة الثالثة أو الرابعة 

يفرش رجله اليسرى وينصب اليمىن وخيرجهما أي  ( جيلس يف تشهده األخري متوركا
وهذه اجللسة سنة وليست واجبة  ينه وجيعل أليتيه على األرض مث يتشهد ويسلمعن مي

 ( أي مثل الرجل يف مجيع ما تقدم حىت رفع اليدين واملرأة مثله)  فإن استطاع فعلها 
( يف  لكن تضم نفسها) املرأة تصلي مثل الرجل وختتلف عن الرجل يف ثالثة أمور فقال 

يعين  2 (  رجليها يف جانب ميينها وتسدل)  1 تجاىفالركوع والسجود وغريمها فال ت
يف جلسة التشهد تسدل الرجلني يف جانب اليمني وهي هلا خياران يف جلوسها إما أن 

فتجلس جلسة الرتبع  إذا جلست وهو أفضل أو مرتبعةجتلس هذه اجللسة أو ترتبع 
فإذا   إن مسعها أجنيبوتسر القراءة وجواب املعروفة , والفرق الثالث بني الرجل واملرأة 

كانت تقرأ حبضرة أجنيب تسر ابلقراءة حىت ال يسمعها األجانب فما املشكلة إذا مسعها 
األجانب ! أمل نتطور ! أليس هناك مشكلة أن يراها األجانب ؟! أو أن خيتلط هبا 

األجانب؟! فليس هذا هو اإلسالم, فاإلسالم ال حيبذ أن تقرتب املرأة من الرجل بل حيبذ 
 .عد املرأة من الرجل جتنبا للفتنةتبت أن
يعين اخلنثى غري املعروف هل هو ذكر أم أنثى فهذا ولد ويف عيب  وخنثى كأنثى :قال  

خلقي ال يظهر معه هل هو رجل أو أنثى فكيف نعامله؟ قال نعامله على أنه أنثى يعين 
 .عامل معاملة األنثىيف الصالة ي

يستغفر ثالاث ويقول اللهم أنت السالم ومنك مث يسن أن مث يقول بعد الصالة :   
السالم تباركت وتعاليت اي ذا اجلالل واإلكرام ويقول سبحان هللا واحلمد هلل وهللا 

وجيوز تفريقها أبن يقول سبحان هللا واحلمد هلل وهللا أكرب هذه  أكرب معا ثالاث وثالثني
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فهذا هو املذهب  يف دعائهويدعو بعد مكتوبة خملصا الثالثة مث يكررها ثالث وثالثني 
فيستحب الدعاء واختار تقي الدين عدم االستحباب يعين عقب الصالة لغري عارض 

 .الصالة وأن يكون خملصا يف دعائه لكن مجهور األصحاب يستحبون الدعاء بعد
 فصل

وسيأيت تفصيل االلتفات فأحياان يبطل الصالة  1هذا رقم  ( التفاته الصالة يف يكره)  
هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد رواه  ى هللا عليه وسلمصللقوله 

إذاً االلتفات بسبب خوف أو حنو اخلوف فهناك  البخاري وإن كان خلوف وحنوه مل يكره
وإن استدار جبملته أو سبب جعله يلتفت فال يكره وهناك التفات يبطل الصالة أيضا 

دبرها أي جعل القبلة يف ظهره إذاً است استدبر القبلة يف غري شدة خوف بطلت صالته
ستبطل صالته يف نوعني من االلتفات ومها إذا استدار جبملته يعين مع حتول قدميه ال إن 

انتبه فهناك  اً وعند مجاعة وال بصدره تبطل , إذ ,ول بوجهه أو بصدره فقط فال تبطلحت
فهنا ستبطل عندان صورة متفق عليها : استدار جبملته وحول قدميه عن جهة القبلة 

الصالة, أو استدبر القبلة أي استدار كثريا وجعل القبلة خلف ظهره فتبطل الصالة إال يف 
رفع بصره إىل السماء إال إذا جتشأ فريفع وجهه لئال يؤذي ( يكره )  و)  شدة اخلوف 

إال إذا جتشأ فريفع جتشى يعين خرج ريح من املعدة فيه رائحة الطعام فيقول  ( من حوله
لئال يؤذي من حوله حلديث أنس ما ابل أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف وجهه 

إذن رفع البصر إىل السماء من املكروهات  إذن رفع البصر إىل السماء من  صالهتم
فاشتد قوله يف ذلك حىت قال لينتهن أو لتخطفن املكروهات إال إذا وجد سبب 

(  و( ألنه فعل اليهود )  عينيه ضتغمي( يكره أيضا )  وأبصارهم رواه البخاري ) 
ما هو اإلقعاء ورد النهي عن اإلقعاء واآلن سيفسر  ( يف اجللوس إقعاؤهيكره أيضا ) 

يعين جيعل ظهر وهو أن يفرش قدميه وجيلس على عقبيه اإلقعاء بتفسريين , األول: " 
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ا هكذقدميه جهة األرض فهو يفرش قدميه وجيلس على العقب الذي هو آخر القدم " 
أي اإلقعاء  وقال يف اإلنصاف وهو الصحيح يف صفتهوهو اإلمام أمحد  فسره اإلمام

و  يعين املوفق و املقنعيعين ابن قدامة  وهو قول أهل احلديث واقتصر عليه يف املغين 
وغريها وعند العرب اإلقعاء جلوس الرجل على إليتيه انصبا يعين ابن مفلح الفروع 
ابإللية على األرض وينصب الفخذين معناه أنه سيجعل  يعين فخذيه أبن جيلس قدميه

هذا ابن  قال يف شرح املنتهىفكل هذه الصور تكره  مثل إقعاء الكلبيديه خلفه 
إذا رفعت رأسك من  صلى هللا عليه وسلم وكل من اجللستني مكروه لقولهالنجار 

ده أو غريها السجود فال تقع كما يقعي الكلب رواه ابن ماجه ويكره أن يعتمد على ي
أن جيلس الرجل يف الصالة  صلى هللا عليه وسلموهو جالس لقول ابن عمر هني النيب 

يكره أن  وأن يستند إىل جدار وحنوهوالسادس  وغريه وهو معتمد على يده رواه أمحد
يعين إال إن وجدت  ألنه يزيل مشقة القيام إال من حاجةيستند إىل جدار أو غري جدار 

اجلدار أما جمرد االستناد من غري حاجة فهذا مكروه, لكن يف بعض حاجة فيستند إىل 
,  فإن كان يسقط لو أزيل مل تصحاألحوال تبطل الصالة ابالستناد إىل اجلدار مىت؟ قال 

ملاذا؟ ألنه ال يعترب اآلن قائما فلو وقف حبيث أنه يعتمد على اجلدار اعتمادا كليا مبعىن أنه 
ا ال يعترب واقفا فيعترب ترك القيام فنقول هذا اترك للقيام لو مل يكن جدار سيسقط إذن هذ

فهل تبطل الصالة أم ال؟ ستبطل الصالة إذا كانت الصالة فريضة أما لو كانت انفلة 
 ذراعيه افرتاش( يكره )  و)  فتصح ألن القيام ليس بركن فيها . املكروه السابع قال 

نعم إذا سجد يفرتش الذراعني يعين  ( أبن ميدمها على األرض ملصقا هلما هبا ساجدا
صلى هللا عليه لقوله يلصق الذراع كامل ابألرض فال فالسنة أن يلصق الكفني فقط 

اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب متفق عليه من  وسلم
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رأى رجال يعبث يف  صلى هللا عليه وسلم ( ألنه عبثه( يكره )  و)  حديث أنس
والعبث هو كل عمل ال فائدة فيه  ل لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحهصالته فقا

فأي حركة ال فائدة فيه يعترب من العبث واحلديث عند احلكيم الرتمذي وهو ضعيف لكنه 
( أي وضع يديه على  ختصره( يكره )  و) موقوف على ابن املسيب , والتاسع التخصر 

لنهيه ة واخلشوع وجاء النهي عنها وكل هذه مظاهر كسل ومظاهر تنايف الصال خاصرته
 (و أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه من حديث أيب هريرة )  صلى هللا عليه وسلم

إذاً الرتوح  ( مبروحة وحنوها ألنه من العبث إال حلاجة كغم شديد تروحهيكره )  العاشر
راوحته بني وملغري حاجة هو املكروه أما إذا كان حر شديد واحتاج إىل الرتوح فال أبس 

وهي االعتماد على  ألنه فعل اليهوديعين كثرة املراوحة  وتكره كثرته رجليه مستحبة
إحدى رجليه اترة واألخرى اترة وهذا الفعل ال أبس إذا احتاجه اإلنسان أما إذا كثر فإنه 

فرقعة األصابع  (  وفرقعة أصابعه وتشبيكها)  مكروه وهذا احلادي عشر, والثاين عشر 
ال تقعقع أصابعك وأنت يف الصالة رواه  صلى هللا عليه وسلم لقولهاألصابع وتشبيك 

صلى هللا ابن ماجه عن علي وأخرج هو والرتمذي عن كعب بن عجرة أن رسول هللا 
صلى هللا عليه رأى رجال قد شبك أصابعه يف الصالة ففرج رسول هللا  عليه وسلم

ه وظهره وهكذا وهذه كلها من أي التمدد يف يد بني أصابعه ويكره التمطي وسلم
 وفتح فمه ووضعه فيه شيئا ال يف يدهعالمات الكسل وال تليق يف الصالة وال ابملصلي 

وأن يصلي فإذا كان يصلي ويف يده شيئا فال يكره كأن احتاج إىل مسكه فال يكره ذلك 
أو صورة وهذا املكروه السابع عشر وهو أن يصلي وبني يديه ما يلهيه  وبني يديه ما يلهيه

فكل هذا  منصوبة ولو صغرية أو جناسة أو ابب مفتوح أو إىل انر من قنديل أو مشعة
مكروه وهو أن يصلي وبني يديه شيء يلهيه من هذه األشياء كأن يصلي إىل صورة أو إىل 
جناسة أو إىل ابب مفتوح فيلهيه ويشغله ما وراء هذا الباب أو إىل انر ألنه فيه تشبه بعباد 
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معناه أنه يباح يف  والرمز ابلعني واإلشارة لغري حاجةذا , وكذا من املكروهات: النار وهك
وإخراج لسانه وأن يصطحب ما فيه احلاجة أبن يشري بعينه وهو يف الصالة وكذلك 

أبن أيخذ معه يف الصالة ثوب فيه صورة أو فص فيه صورة  صورة من فص أو حنوه
أو كافر وأمامه متحدث أو انئم يشغله  أبن يصلي وصالته إىل متحدث أو انئموكذلك 

مينعه استحبااب  أو وجه آدمي أو إىل امرأة تصلي بني يديه وإن غلبه تثاؤب كظم نداب
 ( يكره )و )  وضع يده على فمهيعين مينع خروج التثاؤب فإن مل يستطع  فإن مل يقدر

حمتبس  وكذلك ( حال دخوله يف الصالة واحلاقن هو احملتبس بوله أن يكون حاقنا
الغائط وكذلك أي يف حكمه من كان مشغول القلب بشيء آخر غري الصالة واآلن 

وكذا كل ما مينع كما هلا كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع سيذكرها تفصيال 
وتصح مع الكراهة  وعطش مفرط ألنه مينع اخلشوع وسواء خاف فوت اجلماعة أو ال

ل أو الغائط أو الريح أو يف احلر أو اجلوع أو إذاً الذي يصلي وهو حاقن أي حابس البو 
العطش الشديد فهذا مكروه سواء خاف فوت اجلماعة أو ال فلو خاف فوت اجلماعة 

 لقولهفإنه يقدم فوت هذا املكروه مث يصلي لكن لو خشي خروج الوقت فالوقت يقدم 
مسلم عن  ( رواه ال صالة حبضرة طعام وال وهو يدافع األخبثان صلى هللا عليه وسلم

وعندما يقول تكره صالته  ( فتكره صالته إذا ملا تقدم أو حبضرة طعام يشتهيهعائشة ) 
ي عين تكره  ولو خاف فوت اجلماعةفهل معناه أهنا صحيحة أم ابطلة؟ صحيحة 

صالته, ولو قال أان أذهب إىل اخلالء وأتنظف وكذا فتفوتين اجلماعة فنقول له ال, بل 
وإن ضاق الوقت عن فعل مجيعها مث بعد ذلك أدرك الصالة  اذهب وأخرج ما يف بطنك
فإذا خاف فوات الوقت فتقدمي الوقت هنا أوىل, إال إذا وصل  وجبت يف مجيع األحوال

إىل مرحلة الضرورة فهنا شيء آخر فيمكن مثال أن يصل إىل مرحلة أن خيرج البول عليه 
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األذى, وكذا إذا خشي على  فهنا نقول له اذهب حىت لو خرج الوقت فيقدم إزالة هذا
نفسه الضرر إذا حبس بوله أو غائطه, والكالم هنا إذا كان حمتمل إىل أنه مشغول هبذا 

وحرم األمر فهنا نقول تقدم الوقت على إخراج هذا األذى إال إذا ترتب عليه الضرر 
 فإذا ضاق الوقت حيرم على املصلي االشتغال بغري الصالة فإذا كانت اشتغاله بغريها

الصالة تستغرق عشر دقائق الوقت بقي فيه عشر دقائق فال جيوز له أن يتصرف يف أي 
شيء آخر غري الصالة حىت ينتهي ألنه لو اشتغل بشيء لدقيقة واحدة معناه أنه سيجعل 

ويكره أن خيص جبهته مبا يسجد عليه جزء من الصالة خارج الوقت وال جيوز له ذلك 
ر سجوده يف الصالة ومسح حليته وعقص شعره ألنه من شعائر الرافضة ومسح أث

فكل هذا وردت فيه النصوص ابلنهي عنه ألنه عبث وكف ثوبه يعين  وكف ثوبه وحنوه
كره أيضا ألنه ورد النهي عن ذلك فمعناه أن الذي   ولو فعلهما لعمل قبل صالتهتشمريه 

إذا سجد وهنى اإلمام رجال كان جاءه وقت الصالة فال يشمر ثوبه بل يفكه وهكذا 
 يكره أن يشمر ثيابه لقولهأمحد بن القاسم مجع ثوبه بيده اليسرى نقل ابن القاسم 

يعين اترك ثيابك تقع على األرض والرتاب وتسجد معك  ترب ترب صلى هللا عليه وسلم
 ( يكره ) تكرار الفاحتة ( ) ألنه مل ينقل و)  فيصيبها الرتاب وكذلك من املكروهات 

كأن يكرر الفاحتة يف الركعة األوىل ثالث مرات ويف الثانية يقرأها مرتني يكرر الفاحتة يعين  
 ( يكره ) مجع سور يف ( صالة الو )  صلى هللا عليه وسلمفهذا مكروه مل ينقل عن النيب 

 فرض كنفل) فإذا كان يقرأ الفاحتة مث يقرأ بعد الفاحتة ثالث سور فهل هناك حرج ؟ ال, 
قرأ يف ركعة من قيامه ابلبقرة وآل  صلى هللا عليه وسلم( ملا يف الصحيح أن النيب 

 .عمران والنساء
صلى هللا عليه ( لقوله  رد املار بني يديه( أي للمصلي )  له ( يسن ) و)  قال   

إذا كان أحدكم يصلي فال يدعن أحدا مير بني يديه فإن أىب فليقاتله فإن معه  وسلم
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ملصنف يسن له واملاتن قال وله فقط وظاهرها هنا قال ا القرين رواه مسلم عن ابن عمر
اإلابحة لكن املذهب يسن له ولذلك الشارح صرف عبارة املاتن ملا يتوافق مع املذهب 

والصالة فرضا أو نفال بني يديه سرته فمر دوهنا أو مل  وسواء كان املار آدميا أو غريه
 األربع صور: يرد املار سواء  واملقصود أنه له أن يرد املار بني يديه يف تكن فمر قريبا منه

كان آدميا أو غري آدمي وكذا إن كانت الصالة فرضا أو نفال وكذا يرد املار سواء إذا كان 
هناك سرتة فمر املار بني يديه والسرتة أو مل تكن هناك سرتة ومر قريبا منه يعين املهم أن 

يعين حمل ذلك  ك ما مل يغلبهوحمل ذليرد املار إذا مر يف املكان الذي ال ينبغي أن مير فيه 
يعين  أو مل يكن املار حمتاجا إىل املرور أو مبكةالرد ما مل يغلبه أما إذا غلب عليك ومر 

هذا يف ثالث حاالت األوىل ما مل يغلبه, أبن غلبك ومر , والثاين كون املار حمتاجا إىل 
ويف املغين أحلق احلرم ذلك املرور والثالث أبن كان الثالث يف مكة ومعىن مكة أي األميال 

مبكة وعرب يف الرعاية الكربى ابملسجد احلرام ومكة وهو املذهب فليس املسجد فقط بل 
املسجد واملدينة كلها وقال املوفق والشارح وغريمها احلرم كمكة أي سائر احلرم كمكة وقال 

مرعي ويتجه يف زمن حاج أي لكثرة الناس يعين مرعي الكرمي يقول أن هذا يصلح 
وُيرم املرور بني املصلي وسرتته ولو يكون وجيها يف زمن احلجاج أي من أجل الزحام و 

إذا كان املصلي قد وضع سرتة أمامه فهنا  بعيدة وإن مل يكن سرتة ففي ثالثة أذرع فأقل
حيرم املرور بني املصلي وسرتته أما بعد السرتة فال حيرم أما إذا كانت السرتة بعيدة قليال فال 

ذا كانت بعيدة فهذه املنطقة اليت بني املصلي وبني سرتته ال مير فيها أحد فإذا أبس أما إ
مر فيها أحد فريده املصلي يعين يسن له أن يرده أما إذا كان املصلي يصلي إىل غري سرتة 

فمعناه أنه إذا   وإن مل يكن سرتة ففي ثالثة أذرع فأقل :فهل ألحد أن مير أمامه؟ قال
غري سرتة فسنرتك له مقدار ثالثة أذرع يعين تقريبا مرت ونصف وهو كان املصلي يصلي إىل 
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يرتك تقريبا موضع سجوده ومير بعد ذلك أما إذا كان بدون سرتة فال مير من أما صدره بل 
فإن أىب املار الرجوع دفعه املصلي فإن أصر فله قتاله  .له مكان سجوده ومير بعد ذلك

فإذا خاف  فإن خاف فسادها مل يكرر دفعهذلك  قتاله يعين مثل املضاربة فله ولو مشى
يعين إن كرره ألنه اآلن  ويضمنهاملصلي فساد الصالة مع تكرار دفع املار فله ترك ذلك 

ينبغي أال يكرر إذاً سيضمن يف حالة إذا كرر الدفع فتكرار الدفع يف حال خوف فساد 
ضمن أما إذا دفعه يف احلال الصالة غري مشروع فلو دفع يف هذه احلالة وأصاب املار فإنه ي

وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو  األوىل أو الثانية فتضرر فال يضمن شيء
للضرورة فاحلركة الكثرية يف الصالة  سقوط جدار وحنوه وإن كثر مل تبطل يف األشهر

كن أما احلركة الكثرية اليت ليست للضرورة اليت مي قاله يف املبدع للضرورة ال تبطل الصالة
 .عنها فهذه تبطل الصالة إذا كثرت االستغناء

فيقول له أن يعد اآلايت  ( اآلي عد( له )  و) واآلن يتكلم عن أشياء تباح للمصلي:   
له ذلك ملاذا؟  والتسبيح وتكبريات العيد أبصابعهابألصبع مثال فال يعدها ابلكالم 

يعقد اآلي  عليه وسلم صلى هللاملا روى حممد بن خلف عن أنس رأيت النيب الدليل: 
)  هذا مروي عن غري أنس لكن ما وجدانه عن أنس لكن مروي عن غريه بنحوه  أبصابعه

إذاً للمأموم أن يفتح على  ( إذا أرتج عليه أو غلط إمامه على الفتح( للمأموم )  و
إمامه ومعىن يفتح أي يصحح إمامه إذا أرتج عليه يعين مل يعرف أن يكمل اآلايت أبن 

ملا روى أبو داود عن ابن عمر أن النيب أو غلط فأخطأ يف قراءة اآلايت والدليل أخطأ 
صلى صالة فلبس عليه فلما انصرف قال أليب أصليت معنا  صلى هللا عليه وسلم

يعين ما منعك أن تنبه . هب أن  قال نعم قال فما منعك قال اخلطايب إسناده جيد
لفاحتة فما استطاع أن يكمل الفاحتة فهنا الفتح اإلمام أخطأ يف الفاحتة أو أرتج عليه يف ا

فلو نسي سجدة  وجيب يف الفاحتة كنسيان سجدة :لإلمام ليس مستحب بل واجب قال
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يعين ال تبطل  ولو بعد أخذه يف قراءة غريهايعين الفتح  وال تبطل بهفيجب أن ينبهه 
يفتح على غري إمامه وال الصالة ابلفتح على إمامه ولو بعد أخذه يف قراءة غري الفاحتة 

يعين اإلمام يصلي واملأموم  ألن ذلك يشغله عن صالته فإن فعل مل تبطل قاله يف الشرح
معه وهناك آخر خارج الصالة فغلط فال يفتح عليه وال يفعل ذلك وال تبطل الصالة ألن 

 القراءة اليت قرأها هي من الصالة .
( لف )  و لبس الثوب ( له ) و) : اليت لإلمام وللمأموم فعلها قال ومن األشياء  

هذا حديث يف  التحف إبزاره وهو يف الصالة صلى هللا عليه وسلم( ألنه  العمامة
وإن سقط رداؤه فله يف السنن  وفتح الباب لعائشةيف الصحيحني  ومحل أمامةمسلم 

صلى هللا عليه ( وبراغيث وحنوها ألنه  قمل( و )  وعقرب حية قتل( له )  ورفعه ) 
 أمر بقتل األسودين يف الصالة احلية والعقرب رواه أبو داود والرتمذي وصححه وسلم

بال ( كان متواليا )  الفعل عرفا من غري ضرورة و ) فإن أطال ( أي أكثر املصلي )
إذا كان من غري جنس الصالة  ( سهوا( كان الفعل )  ولو( الصالة )  تفريق بطلت

ركان فإن كان لضرورة مل يقطعها كاخلائف وكذا إن ألنه يقطع املواالة ومينع متابعة األ
خالصة هذا الكالم أن الفعل الذي ليس من جنس الصالة يبطل  تفرق ولو طال اجملموع

الصالة بشرطني األول أن يكون كثريا يف عرف الناس والثاين أن يكون متواليا كأن فعل 
ايل ومل يفصل بينها عشر حركات متواليات فهذا ليس من جنس الصالة فهذا كثري ومتو 

فهذا يبطل الصالة لكن العشر حركات إن تفرقت يف الركعات كحركتان يف الركعة األوىل 
وحركتان يف منتصف الركعة الثانية .. وهكذا فكان اجملموع عشرة فال تبطل لكنها مكروهة 

وتنقص من قدر الصالة لكن ال تبطل الصالة . إذاً إذا كانت احلركات كثرية ومتوالية 
تبطل أما إذا كانت قليلة متوالية فال تبطل , وكثرية متفرقة كذلك ال تبطل بل البد أن 
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ل أي أكثروا منها وهذا شيء تكون كثرية متوالية, وليس املعىن عندما نقول ال تبط
 , بل هذا مكروه يف الصالة لكن املسألة يف بطالهنا فمىت تبطل؟مستحب

من محل أمامة وصعوده املنرب  عليه وسلم صلى هللا واليسري ما يشبه فعله :قال  
ونزوله عنه ملا صلى عليه وفتح الباب لعائشة وأتخره يف صالة الكسوف مث عوده 

وإشارة اآلن ذكر املصنف مخسة أمثلة لليسري وانتقل اآلن إىل إشارة األخرس  وحنو ذلك
املفهومة  كأن يشري أي اصمتوا أو أشار أال تفعل فإشارة األخرس  األخرس ولو مفهومة

ال كقوله فال تبطل إال إذا كثرت وتوالت ولو مفهومة فال نقول أن هذا قد  كفعلهقال 
وال تبطل بعمل تكلم يف الصالة وإمنا نقول هو حترك يف الصالة فإذا كثرت وتوالت تبطل 

فعمل القلب ما تبطل الصالة به ولو نظر يف شيء فما  قلب وإطالة نظر يف كتاب وحنوه
( يف الصالة فرضا كانت أو نفال  وتباح) به لكن هذا يشغل عن الصالة  تبطل الصالة

صلى ( ملا روى أمحد ومسلم عن ابن عباس أن النيب  وأوساطها السور أواخر قراءة) 
قولوا آمنا ابهلل وما   :كان يقرأ يف األوىل من ركعيت الفجر قوله تعاىل  هللا عليه وسلم

 قل اي أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة   آل عمران اآلية ويف الثانية يف أنزل إلينا 
( أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه )  شيء( أي عرض للمصلي )  انبه وإذااآلية) 
منه التسبيح أبن أكثر على اإلمام التسبيح ومل يفهم اإلمام  رجل ( وال تبطل إن كثر سبح

) من جنس الصالة فال تبطل به فال تبطل الصالة بكثرة التسبيح , ملاذا؟ ألن التسبيح 
فلو صفقت املرأة لإلمام وما فهم (  وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر األخرى

وتبطل إن  فكررت التصفيق حىت كثر تبطل الصالة ألن التصفيق ليس من جنس الصالة 
إذا انبكم شيء يف صالتكم فلتسبح الرجال ولتصفق  صلى هللا عليه وسلمكثر لقوله 

إذا  عليه من حديث سهل بن سعد وكره التنبيه بنحنحة وصفري وتصفيقه النساء متفق
تنحنح لينبه اإلمام فهذا مكروه وإذا صّفقه أي الرجل فهو ينبغي عليه أن يسبح فما سبح 
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 وتسبيحهابل نبه اإلمام ابلتصفيق فنقول هذا مكروه ألن التصفيق للمرأة وليس للرجل 
اذا؟ ابلتصفيق وليس ابلتسبيح ولذلك لو عكسا لكره ذلك يعين املرأة فاملرأة تنبه اإلمام مب

فلو نبه بقراءة قرآن أو بتهليل أو بتكبري فال يكره ذلك .  ال بقراءة وهتليل وتكبري وحنوه
( ويقال ابلسني  ويبصق) انتقل اآلن إىل حكم البصاق يف الصالة كيف يكون حكمه؟ 

املصلي أحد (  ثوبه يف املسجد يفو وحتت  يساره عن خارج املسجد الصالة يفوالزاي ) 
حالني فإما أن يكون خارج املسجد أو داخل املسجد فإن كان يصلي خارج املسجد أي 

يف الرتاب فيمكن أن يبصق عن يساره أو حتت قدمه أما إذا كان داخل املسجد فال ميكن 
 وُيكأن يبصق عن يساره وال حتت قدمه وإمنا يبصق يف ثوبه أي يف خرقة أو منديل 

بعضه ببعض إذهااب لصورته قال أمحد البزاق يف املسجد خطيئة وكفارته دفنه للخرب 
يعين يطيب موضع البصاق فلو بصق يف املسجد على جدار أو   وخيلق موضعه استحبااب

كذا يطيب هذا املكان أما إذا أزاله الرتاب فما بقي له أثر انتهى لكن إذا كان له أثر 
فال نقول للذي بصق فقط وإمنا الباصق أو من جاء  ق إزالتهويلزم حىت غري الباصفيطيبه 

جاز أن يبصق عن  وإن كان يف غري مسجدأي البلغم  وكذا املخاط  والنخامةبعده 
يساره أو حتت قدميه خلرب أيب هريرة وليبصق عن يساره أو حتت قدمه فيدفنها رواه 

 وأماماأن يبصق عن ميينه  ويكره مينةيعين يف قطعة قماش أوىل  البخاري ويف ثوبه أوىل
وله رد السالم إشارة والصالة يعنين هذا الكالم للمصلي الذي يكون خارج املسجد 

 دون فرض. عند قراءته ذكره يف نفل صلى هللا عليه وسلم والسالم عليه
( حضرا كان أو سفرا ولو مل خيش مارا لقوله  سرتة إىل صالته وتسن) أحكام السرتة   

إذا صلى أحدكم فليصل إىل سرتة وليدن منها رواه أبو داود  سلمصلى هللا عليه و 
 قائمة)  إذاً السرتة سنة سواء اعتقد مرور أحد أو ال وابن ماجه من حديث أيب سعيد
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والرحل توضع على ظهر البعري ليستند إليها الراكب وهي حنو ذراع  ( الرحل كمؤخرة
 صلى هللا عليه وسلم ح سرتة لقولهفأكثر ولو مل تكن السرتة عريضة كالسهم مثال فيصل

إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل وال يبال من مير وراء ذلك رواه 
مسلم فإن كان يف مسجد وحنوه قرب من اجلدار ويف فضاء فإىل شيء شاخص من 

صلى إىل حربة وإىل  صلى هللا عليه وسلمشجر أو بعري أو ظهر إنسان أو عصى ألنه 
يعين إذا مل ويكفي وضع العصا بني يديه عرضا  ومسلم كذلك  ه البخاريبعري روا

ويستحب يستطع أن يغرسها كأن تكون يف أرض صلبة فما تغرس فيها فيضعها عرضا 
) فال يصمد إليها حلديث أيب داود لكن هذا احلديث فيه علة وضعف  احنرافه عنها قليال

يعين كونه   لشرح وكيف ما خط أجزأه( كاهلالل قال يف ا فإن مل جيد شاخصا فإىل خط
كاهلالل أفضل وفيه حديث يف اخلط لطن فيه ضعف ومقال لكن اإلمام أمحد أخذ به 

فإن مل يكن معه عصا فليخط خطا رواه أمحد  صلى هللا عليه وسلملقوله  وعمل به 
مبرور كلب أسود  ( الصالة ) وتبطل)  وأبو داود قال البيهقي ال أبس به يف مثل هذا

 أي ال لون فيه سوى السواد إذا مر بني املصلي وسرتتهجاء النص يف هذا  (يم هب
والبهيم هو الذي ال لون فيه سوى السواد وبعضهم قال البهيم ما كان فيع بقعة سوداء فال 

خيرجه وجود بقعة بيضاء فيه ال خترجه عن كونه أسود هبيم فإذا كان الذي مر بني يدي 
السواد فهذا يبطل الصالة للحديث قال مر بني يدي  املصلي كلب أسود هبيم صايف

إن هذا إذا مل تكن سرتة  أو بني يديه قريبا يف ثالثة أذرع فأقل من قدميهاملصلي وسرتته 
ألنه جاء يف احلديث هكذا  ( فقطمل تكن سرتة وخص األسود بذلك ألنه شيطان ) 

محار أو شيطان فهذا ال  يعين لو مرت امرأة أو مر أي ال امرأة ومحار وشيطان وغريها
يبطل الصالة ألن النص إمنا جاء يف الكلب أما املرأة واحلمار فخرجت من احلديث 

بنصوص أخرى فورد أن عائشة كانت تعرتض واحلمار يف حديث ابن عباس يف حجة 
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يعين ال سرتة للمأموم مع وجود اإلمام وال يضر مرور  وسرتة اإلمام سرتة للمأمومالوداع 
ديه ولو مما يقطع الصالة وهذا للمأموم فإذا مر شخص بني اإلمام والسرتة شيء بني ي

 فهذا يضر ابإلمام واملأموم .
مسائل : هل يرد املار, وهل أيمث ؟ قالوا احتماالن فقال صاحب الفروع نعم وقال ابن   

 نصر: ال فهناك احتماالن فنقول إذا مل يكن له سرتة فإذا مير وقال ال مير بل مينع.
( أي سؤال الرمحة ) التعوذ عند آية وعيد والسؤال  ( أي للمصلي ) وله)  قال   

قوله ولو يف فرض إشارة إىل اخلالف فال يدع يف الفرض  ( آية رمحة ولو يف فرض عند
ذات  صلى هللا عليه وسلمملا روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النيب وال يسأل 

ائة مث مضى إىل أن قال إذا مر آبية فيها تسبيح ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند امل
أليس ذلك بقادر  سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ قال أمحد إذا قرأ 

 .يف الصالة وغريها قال سبحانك فبلى يف فرض ونفل على أن ُييي املوتى 
 فصل أركان الصالة

وهو جانب  عريف الركن وهو"اآلن ت ( أي أركان الصالة أربعة عشر مجع ركن أركاهنا) 
فهذا هو الركن وبعضهم  الشيء األقوى وهو ما كان فيها وال يسقط عمدا وال سهوا"

( يف فرض  القيام ومساها بعضهم فروضا واخلالف لفظي )يسميه فرض واخلالف لفظي 
هذا األول وحد الركوع  وحده ما مل يصر راكعا وقوموا هلل قانتني   :لقادر لقوله تعاىل

ا مل يصل قائما فإذا كان قائما فيده يف اخللقة الطبيعية ال تصل إىل الركبتني إذاً هو قائما م
فإذا احنىن ومل تصل فال يزال قائما فإذا زاد يف االحنناء فوصلت انتقل بذلك إىل الركوع 
لكنه اجملزئ فقبل أن تصل هو منحين لكن مل تصل بعد إىل الركبتني فهو مازال يف حد 

( أي تكبرية اإلحرام حلديث حترميها التكبري  والتحرمية)  ليس هو القيام األكمل القيام و 
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( حلديث ال صالة ملن مل يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب  الفاحتة( قراء )  و) 
(  عنه واالعتدال( إمجاعا يف كل ركعة )  والركوعويتحملها اإلمام عن املأموم وأييت ) 

اوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموين أصلي ولو طوله مل د صلى هللا عليه وسلمألنه 
يعين االعتدال والرفع ركن  تبطل كاجللوس بني السجدتني ويدخل يف االعتدال الرفع

واحد عند األكثر وفرق يف الفروع واملنتهى وغريمها فجعلومها ركنني ألنه قال االعتدال 
واملراد إال ما ا الرفع فاعتربمها شيء واحد وبقي الرفع فاالعتدال معناه القيام بعد الركوع أم

هنا عندما يقول املراد إال ما بعد  بعد الركوع األول واالعتدال عنه يف صالة الكسوف
الركوع األول يف صالة الكسوف فالركوع األول يف صالة الكسوف ركن واالعتدال بعد 

واالعتدال عن الركوع الثاين الركوع األول ركن لكن ما بعد الركوع األول والركوع الثاين سنة 
 السبعة األعضاء على( إمجاعا )  والسجود)  سنة يف الكسوف وهذا هو مراد املصنف 

 واجللوس بني السجدتني( أي الرفع منه ويغين عنه قوله )  عنه واالعتدال( ملا تقدم ) 
إذا رفع رأسه من السجود مل يسجد حىت يستوي قاعدا .  ( لقول عائشة كان النيب 

( املذكورة ملا سبق وهي السكون وإن  الكل( األفعال )  يف والطمأنينةرواه مسلم ) 
 صلى هللا عليه وسلم( لقوله  األخري وجلسته والتشهد)  وهذا تعريف الطمأنينة  قل

لنيب والصالة على اإذا قعد أحدكم يف صالته فليقل التحيات هلل اخلرب متفق عليه ) 
أي يف التشهد ذا الثاين عشر وفيه يعين يف التشهد األخري ه ( فيه صلى هللا عليه وسلم

كان  صلى هللا عليه وسلماألركان ألنه ( بني  والرتتيباألخري حلديث كعب السابق ) 
( حلديث وختامها  والتسليميصليها مرتبة وعلمها املسيء يف صالته مرتبة بـ مث ) 

ع واملنتهى وهي رواية واألوىل فقط  وهو الرابع عشر أي التسليمتان كما يف اإلقنا  التسليم
كما عند املوفق وهي رواية يعين هي روايتان هل هي التسليمتان أو تسليمة لكن املعتمد 

 عن املتأخرين مها التسليمتان .
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( فهي  أ التكبري غري التحرمية( أي الصالة مثانية )  وواجباهتا)  :واجبات الصالة  
يقول غري  إذا أدرك إمامه راكعا فسنة وأييت بركن كما تقدم وغري تكبرية املسبوق 

, ن األوىل ما هي؟ تكبرية اإلحرامتكبرية املسبوق, التكبري حكمه أنه واجب وأخرج تكبريات
والثانية عندما قال غري التحرمية فتكبرية املسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة فصار ثالثة 

ري واجب فتكبرية املسبوق هي للذي أحكام للتكبري فهناك تكبري سنة وتكبرية ركن وتكب
جاء ليصل خلف اإلمام واإلمام راكع فماذا يفعل؟ يكرب تكبرية واحدة ويركع أو يكرب 
تكبريتني تكبرية اإلحرام وتكبرية االنتقال وتكبرية االنتقال هنا إن فعلها سنة وإن تركها 

يف الرفع من أي قول اإلمام واملنفرد  2(  والتسميع)  :وكرب لإلحرام كاف . قال
أي قول ربنا ولك احلمد إلمام ومأموم  3(  والتحميدالركوع مسع هللا ملن محده) 

انتبه: اآلن عندما  وقوله صلوا كما رأيتموين أصلي صلى هللا عليه وسلمومنفرد لفعله 
وحمل ما يؤتى به من ذلك يقول تكبريات االنتقال ومسع هللا ملن محده. أين حمله؟ قال 

ولو كمله يف جزء منه اآلن أين تكبرية االنتقال؟ يف وقت  ابتداء وانتهاء لالنتقال بني
االنتقال بني االبتداء واالنتهاء يعين ال يكرب تكبرية االنتقال يريد أن يركع بل ينبغي أن 

تكون تكبرية االنتقال بني االبتداء واالنتهاء فال يكون التكبري جزء منه قبل وجزء منه بعد 
ري وهو قائم وال ينهي التكبري وهو راكع بل ينبغي أن يكون يف هذا املكان فال يبدأ ابلتكب

 . 
سؤال : إذا كان يف تكبرية االنتقال انتهى من التكبري : فال أبس ولذا اكتب عندها: ولو    

كّمله يف جزء منه يعين هب أن هذا االنتقال سوف أيخذ مخسة عشر اثنية  ففي هذه 
أي  فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد مل جيزئهيها التكبري اخلمسة عشر ينبغي أن يكون ف

قبل االنتقال , يعين مثل الذي قرأ الفاحتة وهو راكع أو قرأ التسبيح وهو قائم ألنه يف غري 
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حمله وهذا هو قياس املذهب لكن اجملد ابن تيمية خفف يف هذا وقال أن التحري فيها 
ل ألن هذا من ابب الضرورة وهو عسري عسري فمن جتاوز وقال ال تبطل الصالة هبذا قا

أما قياس املذهب فيقول أن كل ذكر ينبغي أن يكون يف مكانه فأنت تقرأ الفاحتة وتقول 
غري املغضوب عليهم وال الضآّلني وأنت تشرع يف الركوع ومل تكملها قائما بل أكملتها يف 

نصفها وتركت  الركوع فماذا يكون هذا ؟ هل أتيت ابلركن يف مكانه ؟ ال, بل قرأت
نصفها , فهذا الذي قرأته يف الركوع ملغى فقراءته كعدمها والتحميد يقول مسع هللا ملن 

( أي قول سبحان ريب العظيم  وتسبيحات الركوع والسجود)  محده إذا استوى قائما 
( أي قول رب اغفر يل  وسؤال املغفرةيف الركوع وسبحان ريب األعلى يف السجود ) 

 التشهد( من الواجبات )  و ثالاث( قول ذلك )  مرة مرة ويسن بني السجدتني )
ويسقط عمن قام إمامه السابع والثامن  ( لألمر به يف حديث ابن عباس األول وجلسته

 يعين يسقط التشهد األول وجلسته ألنه جيب عليه متابعة اإلمام . سهوا لوجوب متابعته
هلل سالم عليك أيها النيب ورمحة هللا واجملزىء منه التحيات التحيات اجملزئة: قال " 

سالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا أو 
اللهم صلي على أي مع هذه التحيات  ويف التشهد األخريانتهى,  عبده ورسوله "

األحاديث فقط قالوا أن ألفاظ التشهد وردت أبحاديث كثرية فبعض أو هذه بعده  حممد
اليت وردت بعضها تفر أبلفاظ مل ترد يف الرواايت األخرى وأمجعت هذه األلفاظ على 

رواايت معينة فهذه األلفاظ اليت أمجعت عليها هي اجملزئة وما زاد فليس مبجزئ فاعتربوا 
هذه األلفاظ هي اجملزئة لالتفاق على هذه األلفاظ يف كل الرواايت لكن هذا الكالم فيه 

ألن مسألة التحيات هلا صيغ كثرية واألصح أن نقول ميكن أن تقرأ الصيغة  نظر كثري
األوىل أو الثانية أو الثالثة وليس أبن نلفق صيغة جديدة للتحيات ولذلك ميكن أن تكتب 
عندها: لالتفاق على هذه األلفاظ يف كل الرواايت ونظّره يف الشرح الكبري وقال جيوز أن 
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ل البدل كقولنا يف القراءة وأيده يف الكشاف فالصحيح جيزئ بعضها عن بعض على سبي
وما عدا الشرائط )   صلى هللا عليه وسلمأن نكتفي ونقرأ أي تشهد كامال ورد عن النيب 

فمن )  وأحكامها (  سنة( مما تقدم يف صفة الصالة )  واألركان والواجبات املذكورة
كان لعذر كمن عدم املاء   وإنانتهى  ( ولو سهوا بطلت صالتهترك شرطا لغري عذر 

يعين إذا ترك  أو حبس بنجس صحت صالته كما تقدمأي لعورة  والرتاب أو السرتة
غري النية فإهنا ال تسقط ) الشرط لغري عذر تبطل الصالة وإن كان لعذر تصح الصالة . 

واجب بطلت  أو تعمد املصلي ترك ركن أو ( ألن حملها القلب فال يعجز عنها ) حبال
وإن ترك الركن سهوا فيأيت وإن ترك الواجب سهوا  ولو تركه لشك يف وجوبه ( صالته

أو ابلعكس أبن اعتقد الفاحتة سنة أو جهال سجد له وجواب وإن اعتقد الفرض سنة 
فهل يضر هذا؟ ال يضر, أو ابلعكس أبن اعتقد السنة فرضا أبن اعتقد السورة اليت بعد 

كما لو اعتقد أن ة أهنا فرض بل هي سنة فلم يضره الفاحتة أو التسبيحة الثانية أو الثالث
وجهل الفرض من السنة فال يضر هذا أو اعتقد أن بعض أفعاهلا فرض وبعضها نفل 

واخلشوع فيها سنة ومن علم ببطالن صالته مجيع األفعال فرض فكل هذا ال يضر 
وط بعد الشر يعين يعّذر أتديبا له خبالف الباقي ألن هذا عبث ومضى فيها أّدب 

واألركان والواجبات فال تبطل صالة من ترك سنة ولو عمدا وما عدا ذلك أي أركان 
هذه سنن الصالة وواجباهتا سنن أقوال كاالستفتاح والتعوذ والبسملة وآمني والسورة 

ومأل السماء إىل آخره بعد التحميد وما زاد على املرة بعد تسبيح الركوع أقوال 
هذه سنن أقوال وهناك  التشهد األخري وقنوت الوتر.والسجود واملغفرة والتعوذ يف 

وسنن أفعال مثل كرفع اليدين يف مواضعه ووضع اليمني على  :سنن أفعال قال
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الشمال حتت سرته والنظر إىل موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتني يف الركوع 
الظهر  ومدالتجايف يعين يف الركوع والسجود سنة أفعال والتجايف فيه ويف السجود 

وتبقى أشياء مثل اجلهر فهل هو سنة أفعال أم أقوال؟  معتدال وغري ذلك مما مر مفصال
ومنه أي من سنن األفعال اجلهر واإلخفات واإلطالة والتقصري يف والرتتيب؟ قال 

 وال)  وهذه سنن األفعال أن جيهر يف موضع اجلهر واإلسرار واإلخفات .. مواضعها
أي لرتك السنن فال جيب وال يسن وال  ( لرتكه السجود)  ( أي ال جيب وال يسن يشرع

يشرع أن يسجد لرتك سنة لعدم إمكان التحرز منها فمن ذا الذي يصلي صالة ال يرتك 
وإن لعدم إمكان التحرز من تركه ) فيها سنة البتة فمعناه أن كل صالة سيسجد للسهو 

 لكن ال يشرع. فمعناه يباح ( أي فهو مباح فال أبس( لرتكه سهوا )  سجد
 ابب سجود السهو

(  يشرعالسهو يف الصالة النسيان فيها ) هو القاضي عياض   قال صاحب املشارق  
( سهوا )  ونقص ( سهوا )لزايدة أي جيب اترة ويسن أخرى على ما أييت تفصيله ) 

صلى  ( لقوله ال يف عمد ) ثالث صور زايدة أن نقص أو شك  ( يف اجلملة شك أو
( صالة )  يففعلق السجود على السهو )  "إذا سها أحدكم فليسجد" وسلمهللا عليه 

وعندان جود السهو يف الفريضة ويف النفل يعين يشرع س ( متعلق بيشرع والنافلة الفرض
 سوى صالة جنازة وسجود تالوة وشكر وسهو :صلوات ليس فيها سجود سهو قال

جود السهو املشروع بسبب فإذا سها يف السهو فال يسجد للسهو واآلن يشرع يف س
 الزايدة يف الصالة.

الزايدة يف الصالة: فزايدة األفعال قد تكون من جنس الصالة أو من غري جنس الصالة   
فإذا كان من جنس الصالة فله حكم وإن كان من غري جنس الصالة فله حكم آخر ومن 

كان من غري جنس غري جنس الصالة هذا األسهل إذا كثر وتواىل أبطلها وإال فال وإذا  



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

391 

 
 

الصالة سيأيت فإن كانت الزايدة من جنس الصالة عمدا أبطلتها وإن كانت سهوا فهذا 
(  أو قعودا( يف حمل قعود )  فمىت زاد فعال من جنس الصالة قياما ) فيه الكالم قال 

( صالته  أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت) يف حمل قيام ولو قل كجلسة االسرتاحة 
عمدا بطلت الصالة ألن الزايدة يف الصالة ألن الزايدة يف أعمال   الشرحإمجاعا قاله يف

أقواهلا هل خيل بصورة الصالة خيل بنظمها وخيل صورهتا لكن الزايدة يف الصالة بقول من 
( إن  و)  , وهلذا لو قرأ يف السجود أو سبح يف القيام فلن خيتل نظم الصالة الصالة؟ ال

يسجد له  سهوا( إن فعله )  و)   هذه الزايدة يسجد لهيعين(  سهوا يسجد لهفعله ) 
يف حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل صالته فليسجد  صلى هللا عليه وسلم( لقوله 

سجدتني رواه مسلم ولو نوى القصر فأمت سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو 
كخامسة يف   ( وإن زاد ركعةاستحبااب وإن قام فيها أو سجد إكراما إلنسان بطلت ) 

( ملا روى  أ فلم يعلم حىت فرغ منها سجدرابعية أو رابعة يف مغرب أو اثلثة يف فجر ) 
صلى مخسا فلما انفتل قالوا إنك صليت  صلى هللا عليه وسلمابن مسعود أن النيب 

هذه هي الصورة األوىل إذا مخسا فانفتل مث سجد سجدتني للسهو مث سلم متفق عليه 
الفراغ منها هنا يسجد للسهو فال ميكن تدارك ما فات لكن إذا علم زاد ركعة وعلم بعد 

( ابلزايدة  وإن علم) يف أثناء الركعة فهنا يقطع الركعة ويقطع الزايدة وجيلس ويتم الصالة 
ألنه ال ينتقل اآلن انتقال  بغري تكبري ( جلس يف احلال( أي يف الركعة )  ب فيها) 

لو مل جيلس لزاد يف الصالة عمدا وذلك يبطلها ألنه مشروع بل هذا انتقال ضرورة 
( لتكمل  وسلم( للسهو )  وسجد( ألنه ركن مل أيت به )  فيتشهد إن مل يكن تشهد
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صالته وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وإن كان تشهد ومل يصل على النيب 
 صلى عليه مث سجد للسهو مث سلم. صلى هللا عليه وسلم

قام إىل اثلثة هنارا وقد نوى ركعتني نفال رجع إن شاء  وإن :مسألة جديدة: قال  
ألنه جيوز أن يصلي يف النهار  وله أن يتمها أربعا وال يسجدهذه صورة  وسجد للسهو

فكما لو يعين قام للثالثة ليال  وإن كان ليال إلابحة التطوع أبربع هنارا  وهو أفضلأربعا 
ألهنا صالة شرعت ركعتني  ع وإال بطلتفيلزمه الرجو  قام إىل اثلثة يف الفجر نص عليه

 .أشبهت الفجر
( وليس واحدا أي نبهاه بتسبيح أو غريه ويلزمهم تنبيه  وإن سبح به ثقتان)  :قال  

هذه مسألة اإلمام مع املأمومني  الرجوع إليها سواء سبحا به إىل زايدة أو نقصان لزمه
هل يلزمه الرجوع إليهما ؟ يلزمه أما إذا سبح به ثقتان أي نبهاه إىل أنه أخطأ يف الزايدة ف

 ـفوسواء غلب على ظنه صواهبما أو خطؤمها واملرأة كالرجل ) واحد فال يلزمه الرجوع. 
هذا الذي  ( ومل جيزم بصواب نفسه بطلت صالته( على عدم الرجوع )  أصر( إن ) 

إذا جزم  سبح به ثقتان وغري جازم بصواب نفسه ومل يرجع لقوهلما فإن الصالة تبطل أما
ألنه ترك الواجب عمدا وإن جزم بصواب نفسه مل يلزمه الرجوع بصواب نفسه فال  

 .  إليهما ألن قوهلما إمنا يفيد الظن واليقني مقدم عليه
وإن اختلف عليه من صورة أخرى: لو أن اإلمام اختلف من وراءه من املصليني قال   

ناك من يقول ال فاختلفوا كأن قالوا له يعين هناك من ينبهه أبنه زاد وه ينبهه سقط قوهلم
سبحان هللا فقام فقالوا له سبحان هللا فجلس إذاً سقط قوهلم فريجع إىل ما يغلب على 

( أي تبع إماما أىب أن يرجع  صالة من تبعه( بطلت )  وويرجع منفرد إىل ثقتني )  ظنه
فلو أنه مل يرجع يعين جيب على اإلمام أن يرجع إىل قول الثقتني  حيث يلزمه الرجوع

 ) ( أي تبع إماما أىب أن يرجع حيث يلزمه الرجوع صالة من تبعهو ) تبطل صالته 
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( جلواز املفارقة  وال من فارقه( للعذر )  انسيا أو جاهال ( من تبعه ) ال ابلزايدة  عاملا
 ألن هذا اإلمام الذي سبح به ثقتان أو أكثر يلزمه الرجوع فلم يرجع للعذر ويسلم لنفسه

ستبطل صالته وأما من تبعه من املصليني فيقول من تبعه من املصليني عاملا ابلزايدة تبطل  
كذلك لكن من تبعه جاهال انسيا للعذر ال تبطل ومن نوى املفارقة من املصليني ال تبطل 

كيف؟ املأموم مثال أو   وال يعتد مسبوق ابلركعة الزائدة إذا اتبعه فيها جاهالصالته 
م للخامسة وهناك مسبوق فاتته مع اإلمام ركعة واحدة فهو اآلن يصلي معه اإلمام إذا قا

فيها عامدا فصالته أربع فال يعتد هبذه الركعة الزائدة إذا اتبعه فيها جاهال أما إذا اتبعه 
, انتهينا من األفعال اليت من جنس اآلن إىل فعل ليس من جنس الصالة ينتقل .ابطلة

ر إذا تعمد تبطل الصالة وإذا مل يتعمد زايدة هذا الفعل وزاده الصالة وقلنا أن خالصة األم
ر بعد الفراغ انسيا فيجب عليه قطعه إذا تذكر يف أثناء الفعل والسجود للسهو أو إذا تذك

. اآلن يتكلم عن زايدة فعل ليس من جنس الصالة وخالصته منه يسجد للسهو فقط
)   :قال ،صالة وإال فال يبطل الصالةشيء واحد: إذا كان العمل كثريا متواليا أبطل ال

( كاملشي واللبس  مستكثر عادة من غري جنس الصالة ( يف الصالة متواليا ) وعمل
إن مل يكن ضرورة وتقدم الكثري املتوايل  ( وجهله يبطلها عمده وسهوهولف العمامة ) 

ويكره  ( ولو سهواسجود ( أي يسري عمل من غري جنسها )  ليسريه وال يشرع) 
يسجد العمل اليسري ما يبطلها لكنه مكروه وال  لعمل اليسري من غري جنسها فيهاا

وال تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إىل  :, أما عمل القلب فما حكمه؟ قالللسهو بسببه
(  بيسري أكل أو شرب سهوا أو جهال ( الصالة ) وال تبطل) وتقدم قبل قليل  شيء

لسهو لكن سيأيت صورة أخرى أن اليسري زمن اليسري من األكل أو الشرب ال يبطل اب
لعموم عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان وعلم منه الشرب عمدا ال يبطل بعض الصلوات 
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 وال)  :, قالمنهما أي من األكل والشرب أن الصالة تبطل ابلكثري عرفا منهما كغريمها
ريا أما لو إذاً يف النافلة إذا شرب يس ( 4 عمدا 3 شرب 2 بيسري 1 نفل( يبطل ) 

شرب كثريا تبطل ولو أكل يسريا تبطل فصورة املسألة البد أن يكون شرب ويسري والدليل 
ملا روي أن ابن الزبري شرب يف التطوع وألن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج  :قال

أي مستحب أن يطيل يف النفل  معه إىل جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كاجللوس
 يسري األكل عمدا وأن الفرض يبطل بيسري األكل والشرب عمداو ظاهره أن يبطل ب

 وبلغ ذوب سكر وحنوه بفم كأكليعين هذه املسألة دليلها األثر املروي عن ابن الزبري 
وال نعم إذا ذاب السكر يف الفم فهو أكل فيبطل الصالة لكن هناك شيء ال يبطل فقال 

ان دون أن ميضغه دخل مع اللعاب فما بني األسن تبطل ببلع ما بني أسنانه بال مضغ
قال يف اإلقناع لكن هذه املسألة فيها خالف بني األصحاب ألن احلجاوي يف اإلقناع 

يف التنقيح للمرداوي واملنتهى البن النجار قال ولو , يعين يسري جدا وإن جرى به ريق
سنان فهذا . ال تبطل ببلع ما بني األسنان بدون مضغ فإذا مضغ ما بني األمل جير به ريق

أكل أو ذاب السكر فهذا أكل يبطلها أما إذا بلع ما بني األسنان بدون مضغ فهذا له 
حاالن إما أن يكون يسريا جيري مع الريق فهذا ال يبطل أما إذا كان يسري وليس هناك 

مضغ لكن ال جيري به الريق معناه أنه هو الذي يبتلعه ففي اإلقناع قال حتوطا إن جرى به 
 .هذا ما يبطل ولو مل جير به الريقيف املنتهى قال ف الريق لكن

) وإن أتى بقول مشروع يف غري موضعه كقراءة يف  :انتقل إىل زايدة قول مشروع قال  
( من  األخريتني( الركعتني )  وقعود وتشهد يف قيام وقراءة سورة يف ( وركوع ) سجود

 ه مشروع يف الصالة يف اجلملة )( بتعمده ألن مل تبطلرابعية أو يف الثالثة من مغرب ) 
( أي يسن كسائر ما ال يبطل عمده  سجود بل يشرع( أي السهو )  ومل جيب له

إذا أتى بقول مشروع يف غري موضعه فهذا زايدة قول مشروع يف غري موضعه فال  الصالة
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هذا القول الوحيد املشروع الذي إذا زيد  ( وإن سلم قبل إمتامها)  :يبطل الصالة . قال
يؤثر يف الصالة عمده يبطل الصالة وسهوه يوجب سجود السهو وهو السالم قبل وقته . 

إذن إذا أتى بقول مشروع يف غري مكانه فهذا ال يبطل الصالة ولو عمدا إال السالم فلو 
قال السالم عليكم ورمحة هللا وهو يف الركعة األوىل فهذا يبطل الصالة ألن السالم خروج 

( ألنه  عمدا بطلت( أي إمتام الصالة )  ) وإن سلم قبل إمتامها :لمن الصالة وهلذا قا
إذا قال السالم  ( ذكر قريبا أمتها سهوا مث( السالم )  وإن كان)  تكلم فيها قبل إمتامها

عليكم ورمحة هللا يف أثناء الصالة سهوا فهذا ال يبطلها لكن معىن أنه إذا سلم وقطع 
تدارك ويكمل الصالة إذا كان العهد قريب أما إذا الصالة ال يبطلها لكن جيب عليه ي

 سهوا مث ذكر قريبا أمتها( السالم )  وإن كان)  :طال الفصل فتبطل ويعيد الصالة قال
( للسهو لقصة ذي اليدين  وسجد( وإن احنرف عن القبلة أو خرج من املسجد ) 

عليه عن جلوس  لكن إن مل يذكر حىت قام فعليه أن جيلس لينهض إىل اإلتيان مبا بقي
يعود فيجلس مث أييت ابلركعة اليت فاتته فإذا كان سّلم يف الركعة الثانية ونسي الثالثة فيجلس 

ألن هذا القيام واجب للصالة فلزمه اإلتيان به مع ويقوم للثالثة ألن هذا القيام مقصود 
أو ( بطلت لتعذر البناء )  عرفا فإن طال الفصل)  النية وإن كان أحدث استأنفها

( صالته  بطلت( كقوله اي غالم اسقين )  لغري مصلحتها( يف هذه احلالة ) تكلم 
إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم اآلدميني  صلى هللا عليه وسلملقوله 

خالصة املسألة أنه إذا سّلم قبل متامها فتذّكر قريبا يتم الصالة ويسجد   رواه مسلم
ل طويال وال يتكلم يف هذا الوقت لغري مصلحة الصالة للسهو لكن بشرط أال يكون الفص

وبشرط أال حيدث وإن كان الفصل طويل أو أحدث أو تكلم يف هذا الوقت لغري مصلحة 
بدل إن صالتنا هذه ال  وقال أبو داود مكان ال يصلح و ال ُيلالصالة فإهنا تبطل 
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الة فتبطل به ( أي يف صلب الص ككالم يف صلبها) يصلح فيها قال ال حيل فيها 
فإذا تكلم يف هذه الفرتة اليت بني السالم انسيا واإلمتام بكالم ال عالقة  للحديث املذكور

( أي يف صلب الصالة فتبطل به  ككالم يف صلبها)  له ابلصالة فكأمنا تكلم يف صلبها
للحديث املذكور سواء كان إماما أو غريه سواء كان الكالم عمدا أو سهوا أو جهال 

أو مكرها أو وجب لتحذير ضرير وحنوه وسواء كان ملصلحتها أو ال والصالة طائعا 
س ملصلحة الصالة فهو يبطل يعين أي كالم يقوله فهو كالم أي كالم لي فرضا أو نفال

إن  ( فإن كثر بطلت و )  ملصلحتها( إن تكلم من سلم انسيا )  و)   :. قالالصالة
قال املوفق اليدين ألنه حصل كالم يسري  يقولون هذا حلديث ذي ( كان يسريا مل تبطل

وأاب بكر وعمرو ذا  صلى هللا عليه وسلمهذا أوىل وصححه يف الشرح ألن النيب 
إذاً مثلها نقيس لكن إذا تكلموا كثريا فال يصح ولو  اليدين تكلموا وبنوا على صالهتم

تهى تبطل وقدم يف التنقيح وتبعه يف املنتكلموا لغري مصلحة الصالة فالصالة تبطل 
يعين سواء كان هناك كالم فتبطل وقال يف اإلنصاف هو املذهب, ويقولون الرواية  مطلقا

الثانية أن املذهب بطالن الصالة معناه إذا سلم انسيا مث تكلم ملصلحة الصالة قليال ذكر 
املصنف أن الصالة ال تبطل لكن املرداوي يقول أن الصالة تبطل وأجاب عن احلديث 

وال أبس ابلسالم على إن صالتنا هذه ال حيل فيها شيء من كالم الناس  منسوخ حبديث
فإن رده ابلكالم بطلت ويرده  فاملصلي يرد ابإلشارة ال ابلكالم املصلي ويرده ابإلشارة
على ابن مسعود بعد السالم ولو صافح  صلى هللا عليه وسلمبعدها استحبااب لرده 

لو صافح املصلي إنساان يريد السالم عليه مل تبطل يعين  إنساان يريد السالم عليه مل تبطل
الصالة ألن هذا عمل يسري, هو خارج عن الصالة لكنه يسري لكن لو صافح قبيلة  

( فإن قال قه قه  ككالم( وهي ضحكة معروفة )   وقهقهة)  تبطل ألنه صار كثريا
كره يف املغين ذ  يعين إن مل يظهر حرفان تبطل فاألظهر أهنا تبطل به وإن مل ينب حرفان
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فالتبسم ال يفسد الصالة أما الضحك  وقدمه األكثر قاله يف املبدع وال تفسد ابلتبسم
(  3 انتحب أو( فبان حرفان بطلت ) 2 نفخ وإن)  والقهقهة بصوت تفسد الصالة 

فبان حرفان بطلت الصالة ولو  أبن رفع صوته ابلبكاء من غري خشية  هللا تبارك وتعاىل
فبان حرفان بطلت ألنه من جنس كالم هللا فبان حرفان فما تبطل انتحب من خشية 

بكى من غري خشية هللا كأن كان عنده مرض أو لقريب أو غريه املهم أنه يبكي  اآلدميني
لكن إذا غلب صاحبه مل ألمر خارج فلما تكلم هبذين احلرفني فكأنه تكلم بكالم الناس 

البكاء فال شيء فيه كأن كان من خشية يعين لو غلبه  يضره لكونه غري داخل يف وسعه
هذا الرابع كأن يتأمل مشكلة  تنحنحأو  ) :قال وكذا إن كان من خشية هللا تعاىلهللا 

أو تنحنح من غري حاجة فبان حرفان  ) فيبكي من أجلها يعين جاءه البكاء رغما عنه 
ل ملا روى فإن كان حلاجه مل تبطأما لو كان حلاجة ال تبطل ولو ابن حرفان  ( بطلت

 صلى هللا عليه وسلمكان يل مدخالن من رسول هللا " :أمحد وابن ماجه عن علي قال
يعين يتنحنح  وللنسائي معناه "ذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح يلابلليل والنهار فإ

وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب وحنوه مل يضره ولو ابن من غري أن يظهر حرفان 
هقهة تبطل الصالة فإذا خرج صوت فالصالة ابطلة , أما النفخ خالصة الكالم الق حرفان

واالنتحاب والنحنحة هذه إذا فعلت وظهر حرفان من غري حاجة فإهنا تبطل الصالة أما 
إذا نفخ فبان حرفان تبطل الصالة وإذا انتحب فإذا كان قهرا أو من خشية هللا فال تبطل 

, والنحنحة وبدون سبب فظهر صالةليس قهرا فبان حرفان تبطل الالصالة وإن كان 
احلرفان تبطل الصالة وغن كانت بسبب وظهر احلرفان أو ال فال تبطل الصالة وإذا 

 تنحنح حلاجة وكذا السعال وغريه.
 فصل يف الكالم على السجود لنقص
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فذكره بعد ( فإن كان التحرمية مل تنعقد صالته وإن كان غريها )  ومن ترك ركنا) 
يقول إن ترك ركنا (  اليت ترك منها)   ( الركعة ركعة أخرى بطلت شروعه يف قراءة أ

أي  وقامت الركعة اليت تليها مقامهافإن كانت تكبرية اإلحرام فإن الصالة مل تنعقد أصال 
بدل الركعة األوىل اليت ترك فيها ركنا وما تذكر إال يف الركعة اليت تليها يعين ترك مثال 

بعد شروعه يف قراءة الفاحتة يف الركعة الثانية فيلغي األوىل  سجدة يف الركعة األوىل وتذكر
يعين يف هذه  وجيزيه االستفتاح األول فإن رجع إىل األوىل عاملا عمدا بطلت صالته

احلالة بعدما شرع يف قراءة الفاحتة يف الثانية تذكر أنه مل يسجد أحد السجدتني يف األوىل 
يأت ابلنقص ويذهب إىل السجود ليستكمل النقص فال يرتك القيام والقراءة ويذهب إىل ل

فيقول ال يرجع وإمنا يلغي الركعة األوىل وإن رجع كما يف مثالنا إىل السجود أي إىل 
( إن ذكر  و)  :, والصورة الثانيةعاملا عمدا بطلت صالته وهذه صورةالسجدة اليت تركها 

( أي  وجواب فيأيت بهيعود  ( أي قبل الشروع يف قراءة األخرى ) قبلهما تركه ) 
أي ما بعد املرتوك ومثاله ترك يف الركعة األوىل الركوع مث تذكر وهو  ( ومبا بعده) ابملرتوك 

يف حال السجود يف السجدة الثانية تذكر أنه مل يركع ركوعا يف هذه الركعة فمعناه يقطع 
د السجدة هذا السجود ويرجع إىل القيام ويركع مث يرفع مث يسجد حىت وإن كان قد سج

األوىل فيعيد كل ما فعله بعد الركوع األول املرتوك ألنه الغ فعله بعد الركوع فإذاً سيعود 
ألن الركن ال إىل الركوع مرة اثنية فيقف ويركع مث يرفع مث يسجد مث يكمل الصالة وهكذا 

يعين  يسقط ابلسهو وما بعده قد أتى به يف غري حمله فإن مل يعد عمدا بطلت صالته
أما  وسهوا بطلت الركعةنه تذكر أن الركوع مل حيصل منه وأمت الصالة يقول تبطل هب أ

أنه لو مل يرجع أي نسي الركوع وأكمل الركعة الثانية مث اليت تليها مث تذكر فالثانية عوض 
وهذا اجتهاد وبعض أهل العلم يقول هو إن تذكر يعود إىل  واليت تليها عوضهاعنها 

س الركن يعين إذا كان املرتوك ركوع فيمكن أن يرجع إىل الركوع ما الركن ما مل يصل إىل نف
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مل يصل إىل الركوع الذي يف الركعة التالية فيكون أصبح حمله خالف كالم املصنف , 
إذاً هذه  ( كاملة ) بعد السالم فكرتك ركعة( املرتوك  وإن علم) ج  :والصورة الثالثة

وإن طال الفصل معناه أنه   يطل الفصلفيأيت بركعة ويسجد لسهو ما ملثالث حاالت 
 ما مل يكن املرتوك تشهدا أخريا أو سالما فيأيت به ويسجد ويسلمسيعيد الصالة كاملة 

وهذه صورة أخرى إذا كان املرتوك هو التشهد األخري فما حيتاج إىل أن يعيد ركعة كاملة 
م فإذاً أيت ابلسالم وإمنا أيت على التشهد األخري وأيت به أو السالم كأن نسي أن يسل

لكن إذا كان املرتوك شيء آخر ركن آخر وتذكر بعد السالم فمعناه يعترب أن ركعة كاملة 
يعين جهل هذا الركن أو جهل  ومن ذكر ترك ركن وجهله أو حمله عمل ابألحوطفاتته 

حمله فيعمل ابألحوط مثال هو جهله هل هو سجود أو ركوع فيكون ماذا؟ ركوع ..وهكذا 
له : يعين هل هو يف الركعة األوىل أم الثانية فيعمل ابألحوط وأحياان ما يتأثر وجهل حم

( وحده أو مع اجللوس وإن نسي التشهد األول ) وأحياان يتأثر العمل فيعمل ابألحوط 
حنن قلنا إن جهله هل  مل ينتصب قائماا م( إليه )  الرجوع لزمه( للقيام )  وهنضله ) 

ألحوط وإذا جهل احملل هل هي األوىل أم الثانية فيأخذ هو سجود أو ركوع أيخذ اب
ابألحوط فيجعل الذي تركه يف األوىل وإن نسي التشهد األول وحده أو نسي التشهد مع 

اجللوس له فهنا دخلنا يف مسألة ترك الواجب واملصنف انتهى من الكالم عن ترك الركن 
ن قوله وإن نسي التشهد اجعله فكل ما سبق ميكن أن نضع له عنوان : ترك الركن وهنا م

عنوان : ترك الواجب , وهنض للقيام فماذا يفعل؟ له ثالث حاالت فحالة يلزمه الرجوع 
وحالة يكره له الرجوع وحالة اثلثة حيرم عليه الرجوع , مىت يلزمه الرجوع؟ إذا قام إىل الركعة 

انتصب كره الرجوع فإن الثالثة لكن مل ينتصب أي مل يعتدل قائما فهنا يلزمه الرجوع فإن 
صلى هللا عليه ( لقوله  استتم قائما كره رجوعهفإن  شرع يف قراءة الفاحتة حيرم الرجوع
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إذا قام أحدكم من الركعتني فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فال  وسلم
وإن جيلس وليسجد سجدتني رواه أبو داود وابن ماجه من حديث املغرية بن شعبة ) 

يعين ( مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما مل ينتصب قائما  ب قائما لزمه الرجوعمل ينتص
مكررة ألنه قال وهنض لزمه الرجوع ما مل ينتصب قائما فهذه العبارة  هذه العبارة من املاتن

( ألن القراءة ركن مقصود يف  الرجوع( عليه )  وإن شرع يف القراءة حرم)  فيها تكرار 
ملاذا حيرم إن شرع يف القراءة؟  رجع عاملا عمدا بطلت صالته نفسه خبالف القيام فإن

قال ألن القراءة ركن مقصود يف نفسه يعين قراءة الفاحتة مقصودة لذاهتا خبالف القيام فما 
هو مقصود لذاته وإمنا مقصود للقراءة ولذلك إن رجع عاملا عمدا بطلت صالته إن رجع 

ال انسيا أو ركن املقصود لذاته تبطل صالته بعد شروعه يف قراءة الفاحتة وترك هذا ال
يعين  ويلزم املأموم متابعته وكذا كل واجبفال تبطل صالته , ووضع املأموم قال  جاهال

نفس احلكم فإذا ترك واجبا ونتقل إىل ما بعده فله نفس احلكم فيعود إذا مل يصل إىل الركن 
جع إىل تسبيح ركوع وسجود فري الثاين الذي يليه فإن شرع يف مقصود فيحرم أن يرجع 

معناه إذا رفع من السجود ومل يسبح ومل يعتدل يف اجللسة يرجع فإن  قبل اعتدال ال بعده
يعين  ( أي كل ما تقدم للكل( أي سجود السهو )  السجود وعليه) اعتدل ال يرجع 

 يف مجيع الصور املاضية.
ل اآلن إىل السجود بسبب انتقل اآلن إىل الشك , انتهى من الزايدة مث النقص وانتق  

ومن شك يف عدد )  الشك: والشك أنواع فإما أن يشك يف عدد الركعات وهذا األول 
( ألنه املتيقن وال فرق  أخذ ابألقل( أبن تردد أصلى اثنتني أم ثالاث مثال )  الركعات

ه يبين يعين يف هذا الشك والكالم الثاين الذي قيل يف هذه املسألة وعن بني اإلمام واملنفرد
املنفرد على اليقني ويبين اإلمام على غالب ظنه إن كان معه أكثر من مأموم وإال فاليقني 
وقال يف املقنع : هو ظاهر املذهب. أن اإلمام ليس مثل املنفرد, فإذا كان معه أكثر من 
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مأموم فيبين على غالب ظنه ألن غالب ظنه إذا كان خطأ فسينبهه وعلى العموم املذهب 
وال يرجع مأموم واحد إىل فعل إمامه فإذا إمامه ل ال فرق بني اإلمام واملنفرد اآلن يقو 

يعين ال يفارق إمامه قبل السالم بل بعد السالم ,  سلم أتى مبا شك فيه وسجد وسلم
وال يرجع مأموم يعين واحد فقط الحتمال السهو فيبقى على اليقني يعين إذا تيقن املأموم 

خيالف اليقني الذي عند املأموم فال يتابع اإلمام يف هذا شيء وفعل اإلمام فعل آخر 
الحتمال اخلطأ يعين يتابعه لكن ال يرجع إليه بل إذا سلم اإلمام أيت هو مبا شك فيه 

وإن شك هل دخل معه يف ويسجد ويسلم, ال يفارقه لكن أيضا ال يعترب أن صالته اتمة 
وهذه الصورة الثانية من الشك و والصورة  األوىل أو الثانية جعله يف الثانية ألنه املتيقن

وإن شك من أدرك اإلمام راكعا أرفع اإلمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم ال مل الثالثة: 
فال يعتد هبذه الركعة ويعترب أن  يعتد بتلك الركعة ألنه شاك يف إدراكها ويسجد للسهو

( أي ترك ركن فكرتكه يف  ( املصلي ) وإن شك)  :هذه الركعة فاتته. والصورة الرابعة
يعين إذا شك يف الركعة ومل يركع غري أنه تذكر أنه مل يركع  فكما لو تركه أييت به ومبا بعده

ففي األول يف الرتك أتكد أنه مل يركع أو يسجد أما هنا فهو شك يف أنه مل يركع أو يسجد 
ين مثل الذي يع إن مل يكن شرع يف قراءة اليت بعدهافيعترب نفسه مل يركع أو مل يسجد 

هناك الذي تيقن أنه ترك ركنا فيأت به ما مل يكن انتقل إىل الركعة اليت تليها وشرع يف 
 يعين صارت الثانية بدال عن األوىل. فإن شرع يف قراءهتا صارت بدال عنهاقراءهتا 

واآلن ينتقل املصنف إىل الشك يف ترك الواجب فإذا شك أنه ترك ركنا قال كرتكه , أم   
لشكه يف  ( للسهو ) وال يسجد ) :يف ترك الواجب فليس كرتكه بل سيفرق قاللو شك 

ويف وجه يلزمه السجود يعين مثل لو  1هذه صورة  ( كتسبيح ركوع وحنوهترك واجب 
شك يف ترك ركن فاملذهب يفرق بني الشك يف ترك واجب والشك يف ترك ركن فالواجب 
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و إذا شك يف ترك واجب مثل عندهم أخف من الركن ولذلك يقول ال يسجد للسه
إال إذا شك يف الزايدة وقت  2(  زايدة( لشكه يف )  أو )تسبيح الركوع والسجود 

يعين عدم ألنه شك يف سبب وجوب السجود واألصل عدمه ملاذا ال يسجد؟  فعلها
سبب وجود السجود , ما هو سبب وجود السجود؟ أنه ترك واجبا فهو يشك هل ترك أو 

لن يسجد ألن هذا السبب مل يثبت واألصل عدمه, قال إال إذا شك يف ما ترك ولذا مل 
الزايدة وقت فعلها أما إذا شك يف الزايدة بعد فعلها يعين مثال وهو يف حال السجود شك 
أنه ركع مرتني فاآلن هو شك يف الزايدة بعد االنتهاء منها , مثال اآلن هو راكع وشك أنه 

وكان قد ركع قبل ذلك فهنا فرق بني ما لو شك يف يف الركوع الثاين فاآلن هو راكع 
الزايدة أثناء الفعل وفيما لو شك يف الزايدة بعد الفعل فإذا كان بعد الفعل فال يضر وإذا  

فإن شك يف أثناء الركعة األخرية أهي رابعة  :كان يف أثناء الفعل فهذا يضر , ملاذا؟ قال
يعين هو ملا كان يف  يف كونه منهاأم خامسة سجد ألنه أدى جزءا من صالته مرتددا 

الركوع الثاين وشك هل هو يف الركوع الثاين أم األول إذاً هو يشك يف جزء من صالته 
معناه أن نيته اآلن يف هذا الركوع  وذلك يضعف النيةمنها أم ال فال يسجد لذلك قال 

عدد  ومن شك يففيها ضعف هل هذا الركوع: الركوع األصلي الركن أم هو ركوع خطأ 
الصورة أنه شك  الركعات وبىن على اليقني مث زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله مل

يف عدد الركعات هل هي الركعة الثانية أم الثالثة بىن على اليقني أهنا هي الثانية مث زال 
شكه وعلم أنه فعال يف الثانية فهذا ال يسجد ألنه علم أنه ما حدث شيء ابخلطأ ليسجد 

 ه مصيب فال يسجد .يعين علم أن
( دخل مع اإلمام من أول  وال سجود على مأموم يسجد )اآلن انتقل إىل املأموم:   

يقصدون ابملأموم أي الذي دخل  ( إن سها على اإلمام فيتابعهإال تبعا إلمامهالصالة ) 
أول الصالة وليس املسبوق فاملسبوق ال أيخذ هذا احلكم وهو الذي فاته بعض الصالة 
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ته ركعة أو أكثر فاملأموم الذي دخل من أول الصالة فال يسجد ألنه تبعا إلمامه أبن فات
يعين املأموم إن مل  وإن مل يتم ما عليه من تشهد مث يتممهألنه لو سها فإمامه حيمل عنه 

بعد سالم يعين املأموم املسبوق  فإن قاميتم ما عليه من تشهد فيتابعه مث يتم التشهد 
 ما مل يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يشرع يف القراءة فيحرمإمامه رجع فسجد معه 

يتبع  م الذي دخل من أول الصالة إماممثل مسألة القيام عن التشهد األول إذاً املأمو 
إمامه واملسبوق كذلك يتبع إمامه يف سجود السهو والفرق بني املأموم املسبوق وغري 

املسبوق فإنه إن سها مع اإلمام فإنه  املسبوق أن هذا يسجد للسهو تبعا لإلمام أما
يسجد للسهو عن نفسه وسيأيت لكن اآلن مسألتان: إذا سجد اإلمام وهو يف أثناء 

التشهد فيتابع اإلمام فيسجد مث يعود للتشهد والصورة الثانية إذا سلم اإلمام وقام املسبوق 
: يرجع الث صورهو فماذا يلزم املسبوق؟ ثللقضاء مث سلم اإلمام بعد ذلك لسجود الس

إن مل يستتم قائما فإن رجع كره له أن يرجع فإن شرع يف القراءة حرم عليه الرجوع ويستمع 
الحظ:  ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو فيما انفرد بهللقراءة 

يسجد املسبوق يف ثالثة صور: األوىل: سلم معه سهوا كأن املسبوق ابق له ركعة أو 
اإلمام وسلم هو فاآلن هذا سهو صدر من املسبوق فما الذي جيربه؟ سجود ركعتني فسلم 

لو أن املسبوق وهو مع اإلمام يف  ولسهوه مع إمامهالسهو فإذاً حيتاج إىل أن يسجد 
يعين بعدما انتهى  أو فيما انفرد بهالركعة الثانية أو الثالثة سها هو فإذاً يسجد للسهو 

ائه سها فإنه يسجد خالف من بدأ مع اإلمام من أول اإلمام قام املسبوق يقضي ففي قض
مل يسجد اإلمام للسهو سجد الصالة إىل آخرها فإنه ال يسجد إال إذا سجد اإلمام 

وغريه يعين غري مسبوق ومعناه أن اإلمام  من سجوده مسبوق إذا فرغ وغريه بعد إايسه
ما يفرغ من القضاء لو ما سجد للسهو يعين لزمه السجود فلم يفعل فسيسجد للسهو بعد
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وابلنسبة لغري املسبوق الذي بدأ مع اإلمام سيسجد بعدما ييأس من سجود اإلمام,  
كيف؟ اإلمام سلم وسبح والتفت فغلب على ظن املسبوق أنه لن يسجد فيسجد هو 

للسهو إذا كان على اإلمام سجود سهو . مثال: إذا قام اإلمام وترك التشهد فمعلوم أن 
كن بعدما ييأس أنه لن يسجد و فما سجد له فاملأموم يسجد ولهذا عليه سجود سه

 .للسهو
حكم سجود السهو: سجود السهو أحياان يكون واجبا وأحياان ال يكون واجبا فمىت   

جيب ألنه بوجوبه فرتكه عمدا يبطل الصالة أما تركه سهوا فال يبطل الصالة فالقاعدة أن 
.   يبطل الصالة عمده فهو غري واجبا السجود السهو ملا يبطل الصالة عمده واجب وم

كيف يبطل الصالة عمده؟ مثال يف الزايدة: لو أنه زاد ركنا عمدا فهل تبطل الصالة؟ إذاً 
زايدة الركن سهوا يسجد للسهو وجواب وترك الركن عمدا يبطل الصالة إذاً سهوا جيب له 

اً . إذهو وجوابالة فيجب لسهوه سجود السسجود السهو وترك الواجب عمدا يبطل الص
وإذا سها فرتك : إذا سها فزاد ركنا وإذا سها فرتك ركنا صارت املسألة عندان صورا اآلن

, وابلتايل إذا ترك السنة سهوا فهل يسجد ذا ترك سنة عمدا فال تبطل الصالة. أما إواجبا
للسهو؟! ال يسجد للسهو وال جيب عليه سجود السهو. مثال آخر : أتى بكر مشروع 

حمله عمدا, هل هذا يبطل الصالة أم ال يبطل؟ ال يبطل, فاإلتيان ابلذكر املشروع  يف غري
يف غري موضعه ال يبطل إال يف صورة واحدة وهي إذا أتى ابلسالم يف غري وقته فهذه هي 

الصورة الوحيدة اليت تبطل الصالة بتعمدها فإذا تعمد اإلنسان أن يقول السالم عليكم 
ح يف حمل الة لكن لو أتى ابلقراءة يف حمل التسبيح أو التسبيورمحة هللا فقد قطع الص

. إذاً اإلتيان ابلذكر املشروع يف غري حمله عمدا ال يبطل الصالة إال القراءة فهذا ال يبطلها
إذا كان التسليم فإنه يبطلها عمدا, أما من سلم يف الصالة انسيا قبل مكانه وجب عليه 

بطلت الصالة , أما لو نسي فقرأ يف السجود انسيا السجود للسهو ألنه لو فعله عمدا 
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فهل جيب سجود السهو انسيا؟ ال ألنه أصال لو تعمد ما تبطل صالته فكيف بناسي 
لسهو مرتبط مبا . إذاً سجود السهو ومىت جيب سجود اوابلتايل الناسي هنا من ابب أوىل

التفريعات من ترك . إذاً جيب يف سهو عمده يبطل الصالة. وعرفنا يبطل الصالة عمده
ركن وزايدة ركن وترك واجب واإلتيان ابلتسليم يف غري موضعه فهي أربع أشياء: زايدة ركن 
سهوا نقص ركن سهوا نقص واجب سهوا اإلتيان ابلتسليم قبل وقته فرتكن الركن سهوا ما 

يبطل الصالة بل أيت به ويسجد للسهو , زايدة الركن عمدا تبطل الصالة لكن سهوا 
 . ثنائه أما إذا تذكر بعده فال شيءإذا تذكر يف أ يقطعه

وأيضا حىت هذه األربعة املتعلقة بوجوب سجود السهو متعلقة مبا قبل السالم وما بعد   
السالم فكل سجود واجب مكانه على املذهب قبل السالم إال مسألة التسليم قبل وقته 

السجود الواجب أربعة أشياء فهذا أفضليته بعد السالم فهذا واجب بعد السالم . إذاً 
فأين يضع هذا السجود ؟ هو ابخليار قبل أو بعد لكن أين األفضل؟ األفضل الثالثة 

 األول قبل واألخري بعد إذا سلم قبل متامها .
( أي  هعمد( الصالة )  يبطل( أي فعل لشيء أو تركه )  وسجود السهو ملا)  :قال  

هذه صورة أخرى : أن  ( واجبو جهال ) تعمده ومنه اللحن احمليل للمعىن سهوا أ
اللحن الذي حييل املعىن مثلما لو قرأ إايِك نعبد ابلكسر أو أنعمُت قرأها ابلضم سهوا 

وأمره به يف غري حديث واألمر للوجوب وماال  صلى هللا عليه وسلملفعله فواجب 
جيب له يبطل عمده كرتك السنن أ وزايدة قول مشروع بغري السالم يف غري موضعه ال 

قال لقول مشروع مث استثىن السالم يف غري موضعه فهذا ال  السجود بل يسن يف الثاين
جيب له السجود بل يسن يف الثاين أي يف اإلتيان بقول مشروع يف غري موضعه لكن ال 

يسن يف ترك السنة قوله يسن يف الثاين يقصد الصورة ابء وهي زايدة قول مشروع غري 
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ومل يكن سالما فيسن له السجود أما ترك السنة يف أ فال يسن له السالم يف غري موضعه 
السجود لرتك السنة ألنه سيفضي إىل أن كل صالة يصليها مسلم سيشرع له السجود 

ترك سجود ) ( تعمد  ـب ( الصالة ) وتبطل) للسهو ألنه ال ختل صالة من ترك سنة 
د ترك سجود مسنون وال ( فال تبطل بتعم أفضليته قبل السالم فقط( واجب )  سهو

اآلن عندان سجود السهو  واجب بل أفضليته بعد السالم وهو إذا سلم قبل إمتامها
الواجب قلنا إذا وجب فتعمد تركه يبطل الصالة وليس عندان مكان حمدد بل هناك مكان 

أفضل فقط فإذا كان السجود واجب فكل سجود واجب األفضل فيه أن يكون قبل 
ام الصالة فاألفضل له واحد وهو إذا سجد بسبب أنه سلم قبل متالسالم ما عدا شيء 

, فلو أنه ترك سجود السهو فتعمد تركه؟ فما كان مكان أفضليته بعد السالم بعد السالم
وهو الذي سلم قبل متامها فإذا تعمد تركه وسلم وال يريد أن أييت به بعد السالم فإذا سلم 

لك أو يريد أن أييت هبا يقولون ألن أصل هذا وهو ال يريد أن أييت هبا فال حرج يف ذ
ترك ( تعمد )  ـب) ( الصالة  وتبطل) السجود بعد أن خيرج من الصالة وهذا هو التعليل 

( فال تبطل بتعمد ترك سجود  أفضليته قبل السالم فقط) ( واجب  سجود سهو
ا من هذا وفهمن مسنون وال واجب حمل أفضليته بعد السالم وهو إذا سلم قبل إمتامها

وعلل ذلك  وهو إذا سلم قبل إمتامهاأن بقية السجود الواجب كله قبل السالم . 
ألنه خارج عنها فلم يؤثر يف إبطاهلا وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل املصنف بقوله 

 .السالم أو بعده ندب لورود األحاديث بكل من األمرين
( مث  وسلمله قبل السالم ) ( أي نسي سجود السهو الذي حم نسيه وإن)  :قال  

وإن فإذا قرب زمنه يسجد له ال إن ابتعد زمنه.  ( إن قرب زمنه ( وجواب ) سجدذكر ) 
أو خرج   2أو أحدث  1وإن طال الفصل عرفا قضاه  شرع يف صالة أخرى فإذا سلم

ثالثة أحوال لكنه لو شرع يف صالة أخرى مباشرة وتذكر فيمكن ذلك وال  3من املسجد 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

407 

 
 

فإذا  مل يسجد وصحت صالته طول فصل فيمكن أن يسجد للسهو بعد سالمه يعترب
( يف ومن سها ) طال الفصل ومل يسجد فال يسجد وتصح صالته وال نقول ببطالهنا 

يعين سها  ( ولو اختلف حمل السجود سجداتن( جلميع سهوه )  مرارا كفاهصالة ) 
لسالم فسجود واحد يكفيه سهوا مشروعية سجوده قبل السالم وآخر مشروعيته بعد ا

اآلن صار يشرع ويغلب ما قبل السالم لسبقه هذا لو اختلف حمل السجود بسجدتني 
يف حقه أو أتى مبا يشرع قبل السالم وما يكون بعد السالم فيجعله قبل السالم فقال 
ويغلب ما قبل السالم لسبقه وسجود السهو وما يقال فيه ويف الرفع منه كسجود 

سجد وجهي للذي هناك أبس أن يزيد بعض األذكار كـين يسبح وليس يع صلب الصالة
بعد فراغه  أي ابلسجود  أتى به 1 فإن سجد قبل السالمخلقه وشق مسعه وبصره .. 

جلس بعده مفرتشا يف  2وإن أتى به بعد السالم أي السجود  من التشهد وسلم عقبه
واب التشهد األخري مث سلم ألنه وتشهد وج يعين ثالثية ورابعية ثنائية ومتوركا يف غريها

إن أتى ابلسجود بعد السالم يقول جيلس بعد السالم  يف حكم املستقل يف نفسه
ويتشهد وجواب مث يسلم قالوا حلديث عمران مرفوعا " سها مث سلم مث سجد سجدتني مث 

الدين ال يتشهد وقال يف اإلنصاف: وإليه ميل  سلم .." احلديث يف السنن واختار تقي
 .ه أن اخلالف يف مسألة التشهد قوي, ومعناوفق والشارح. أنه ال يتشهدامل
 

 ابب صالة التطوع وأوقات النهي
والتطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غري واجبة وأفضل ما يتطوع به اجلهاد مث النفقة 

 1 كسوف وآكدهامث العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسري مث الصالة )  فيه
( ألنه صلى هللا عليه وسلم  مل ينقل عنه أنه ترك صالة الكسوف عند  2 ءاستسقا مث
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يقدمون يف صالة التطوع الكسوف مث االستسقاء والقاعدة عندهم أهنم  وجود سببها
يقدمون ما تستحب له اجلماعة على الصالة الفردية وما تستحب له اجلماعة الكسوف مث 

 عليه وسلم عليها خبالف االستسقاء  االستسقاء وألن الكسوف واظب النيب صلى هللا
خبالف االستسقاء فإنه  كان يستسقي أحياان ويرتك فلذا قدم الكسوف على االستسقاء 

 4 ( مث وترألهنا تسن هلا اجلماعة )  3 ( مث تراويح)   كان يستسقي اترة ويرتك أخرى
تر على الرتاويح يعين تبع للرتاويح وهناك من قدم الو  ألنه تسن له اجلماعة بعد الرتاويح

من احلنابلة فقال هي أفضل وعلى العموم هذا املبحث ليس فيه كبري فائدة فكلها طاعات 
من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء أي أمحد  روي عن اإلمام وهو سنة مؤكدةوقرابت 

( طلوع )  العشاء و( صالة )  بني يفعلال ينبغي أن تقبل له شهادة وليس بواجب ) 
فلو  من صالة العشاء ولو جمموعة مع املغرب تقدميا إىل طلوع الفجر ( فوقته الفجر

قدم املغرب والعشاء يعين مجع بني املغرب والعشاء تقدميا فبعد صالة العشاء يف وقت 
هذا ملن يثق بنفسه أنه يقوم من  وآخر الليل مل يثق بنفسه أفضلاملغرب يبدأ وقت الوتر 

( لقوله عليه الصالة والسالم الوتر ركعة من آخر  وأقله ركعة واحدةسنة الوتر ) نومه 
يعين ابلركعة فكون اإلنسان يوتر بركعة ليس مكروها  الليل رواه مسلم وال يكره الوتر هبا

)  رضي هللا عنهملثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة 
( أي يسلم من   مثىن ىنمث( ركعة يصليها )  إحدى عشرة( أي أكثر الوتر )  وأكثره

يصليها مثىن مثىن فهذه صورة من الصور الفاضلة لكن هناك  ( ويوتر بواحدةكل ثنتني ) 
 صلى هللا عليه وسلملقول عائشة كان رسول هللا صور أخرى سيأيت عليها املصنف 

يصلي ابلليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ويف لفظ يسلم بني كل ركعتني 
هذا هو األفضل وله أن يسرد عشرا مث جيلس فيتشهد وال يسلم مث أييت ويوتر بواحدة 

هذه الصورة الثانية أن يسرد عشرا مث جيلس فيتشهد وال  ابلركعة األخرية ويتشهد ويسلم
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يسلم مث أييت ابلركعة األخرية ويتشهد ويسلم إذاً يسرد اإلحدى عشر بتشهدين هذا 
إحدى عشرة  ركعة له صوراتن: إما مثىن مثىن  املقصود إذاً انتهينا ابلنسبة ملن سيصلي

وهذا األفضل، أو يسرد عشرا مث يتشهد بعد العاشرة وال يسلم ويقوم للحادية عشر. بعد 
ذلك اخلمس والسبع كيف؟ كذلك له أن يصلي إن أوتر خبمس أو سبع له أن يصليها 

 ) اآلن سيذكرها قال: مثىن مثىن مث يوتر بواحدة، وله أيضا أن يسردها وهذه الصورة الثانية
يعين استحبااب فإذا مل  ( مل جيلس إال يف آخرها ( سردها و ) وإن أوتر خبمس أو سبع

لقول أم سلمه كان رسول هللا صلي  يتشهد تشهدين مثل اإلحدى عشر تشهد واحد
هللا وعليه وآله وسلم يوتر بسبع وخبمس ال يفصل بينهن بسالم وال كالم رواه أمحد 

 و )و ليس يف مسلم عن أم سلمة لكن فيه عن عائشة قريبا منه أو حنوه، طبعا ه ومسلم
هذه الصورة الرابعة إذا أوتر بتسع له أن يصليها مثىن مثىن مث يوتر  (بتسع ( إن أوتر ) 

الثامنة  ( الركعة ) جيلس عقبيسرد مثانية مث ) بواحدة، وله أيضا أن يوتر بتسع 
( لقول عائشة مث يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم وال يسلم  ( التشهد األول ) ويتشهد

ويصلي تسع ركعات ال جيلس فيها إال يف الثامنة ويذكر هللا وُيمده ويدعوه وينهض 
وال يسلم مث يقوم فيصلي التاسعة مث يقعد فيذكر هللا وُيمده ويدعوه مث يسلم تسليما 

 وأدىن الكمال)  اآلن انتهينا من إحدى عشر وتسع وسبع ومخس بقي الثالث: يسمعناه
يعين هذا أفضل  ( فيصلي ركعتني ويسلم مث الثالثةثالث ركعات بسالمني ( يف الوتر ) 

يتشهد أم ال؟ ال حيبون التشهد  ألنه أكثر عمال وجيوز أن يسردها بسالم واحدعنده 
ابلنسبة للثالث حىت ال تشبه املغرب فاألكثر على أنه ال يتشهد إمنا يسردها سردا بتشهد 

احد يف األخري ويف املذهب أيضا خالف بعضهم يقول ال أبس لكن األكثر على أنه ال و 
 ( سورة )األوىل بـ  ( الركعة ) يف( من أوتر بثالث )  يقرأ) يتشهد حىت ال يشبه املغرب 
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(  الثالثة بـ( الركعة ) قل اي أيها الكافرون ويف  ( سورة ) الثانية بـ ( الركعة ) سبح ويف
( نداب ألنه  بعد الركوع ( أي الثالثة ) ويقنت فيها( بعد الفاحتة )  الصاإلخسورة ) 

صح عنه صلى هللا عليه وسلم من رواية أيب هريرة وأنس وابن عباس وإن قنت قبل 
الركوع بعد القراءة جاز ملا روى أبو داود عن أيب بن كعب أن النيب صلى هللا عليه 

ع يديه إىل صدره ويبسطهما وبطوهنما حنو وسلم كان يقنت يف الوتر قبل الركوع فريف
إذاً بعد الركوع أفضل وميكن أن يكون قبل الركوع كل ذلك ورد  السماء ولو كان مأموما

اللهم اهدين فيمن  ( جهرا ) ويقول )عن النيب صلى هللا عليه وسلم، كيف يقنت؟ 
(  يمن عافيتوعافين ف ( أصل اهلداية الداللة وهي من هللا التوفيق واإلرشاد ) هديت

وتولين أي من األسقام والبالاي واملعافاة أن يعافيك هللا من الناس ويعافيهم منك ) 
أو هذا املعىن األول،  ( الويل ضد العدو من توليت الشيء إذا اعتنيت بهفيمن توليت 

فيمن توليت أي فيمن اعتنيت هبم أو فيمن هم  من وليته إذا مل يكن بينك وبينه واسطة
وقنا شر ما قضيت إنك تقضي وال ( أي أنعمت ) وابرك لنا فيما أعطيت  ) مقربون

( رواه  يقضى عليك إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
قال علمين النيب صلى  وتكلم فيه أمحد والرتمذي وحسنه من حديث احلسن بن علي

فيه وال يعز من عاديت ورواه هللا عليه وسلم كالمات أقوهلن يف قنوت الوتر وليس 
ورواه النسائي خمتصرا ويف آخره وصلى هللا على أي هذه الزايدة  البيهقي وأثبتها فيها

اللهم إين أعوذ  )ضعفها احلافظ يف التلخيص هذه الزايدة وصلى هللا على حممد  حممد
ال  ( إظهارا للعجز واالنقطاع ) برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك

(  ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ( أي ال نطيق وال نبلغ وال نثين ) يحنص
اعرتافا ابلعجز عن الثناء وردا إىل احمليط علمه بكل شيء مجلة وتفصيال رواه اخلمسة 

 عن علي أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول ذلك يف آخر وتره ورواته ثقات )
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لسابق وملا روى الرتمذي عن عمر الدعاء ( حلديث احلسن ا اللهم صل على حممد
موقوف بني السماء واألرض ال يصعد منه شيء حىت تصلي على نبيك وزاد يف 

التبصرة لعبد الرمحن احللواين نسبة إىل احللوى أو نسبة إىل  (وعلى آل حممد  التبصرة )
يعين  واقتصر األكثرون على الصالة عليه صلى هللا عليه وسلم حلوان وهي يف العراق،

وعنه  ( إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصالة وميسح وجهه بيديه ) بدون آل حممد
لقول عمر كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رفع يديه يف الدعاء رواية ال ميسح 

مل ُيطهما حىت ميسح هبما وجهه رواه الرتمذي ويقول اإلمام اللهم اهدان إىل آخره 
( روي ذلك عن ابن مسعود وابن ويكره قنوته يف غري الوتر ويؤمن مأموم إن مسعه ) 

عباس وابن عمر وأيب الدرداء رضي هللا عنهم وروي الدارقطين عن سعيد بن جبري 
يعين القنوت  قال أشهد أين مسعت ابن عباس يقول إن القنوت يف صالة الفجر بدعة

سيأيت على قنوت النوازل،  يف املذهب ال يكون إال يف الوتر أو إذا نزلت ابملسلمني انزلة
يف غري ذلك ال، ومنه القنوت يف صالة الفجر الذي ذهب إليه الشافعي وأنه ليس مبشروع 

وقول ابن عباس أن القنوت يف الفجر بدعة يعين مل تثبت يرى أهنا مل تثبت لكن عند 
ها غري اإلمام الشافعي أهنا ثبتت ومن يراها أهنا مل تثبت يرى أن األحاديث اليت وردت في

صحيحة لكن من يصححها يعتربها ثبتت وامسحوا يل أن أنبه إىل إشكال يقع عند كثري 
% من املتدينني امللتحني ألن كثري منهم إذا 99من العوام وإذا قلت العوام سيدخل فيهم 

التحى وتدين اعترب نفسه من خاصة اخلاصة ومن العلماء ومن األحبار أحبار أهل العلم، 
ة بدعة تطلق ويراد هبا اخلطأ يعين معصية وليس معىن أن من ارتكب على العموم كلم

القنوت يف صالة الفجر فهذا مبتدع خرج من أهل السنة واجلماعة ال أرادوه وال قصدوه 
وال يعملون مبقتضاه، وكلمة بدعة كلمة كبرية مطاطة تدخل البدعة املكفرة مثل بدعة 
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تكون مكفرة وقد تكون مفسقة وخترج صاحبها القول بوحدة الوجود واحللول واإلحتاد وقد 
من أهل السنة واجلماعة مثل بدع املعتزلة واخلوارج واملرجئة وهكذا وهناك بدع مفسقة لكن 

ال خترج من أهل السنة واجلماعة يبقى يف دائرة أهل السنة واجلماعة ألهنا معصية، بدعة 
( من  نزل ابملسلمني انزلةإال أن ي ) معناها معصية، وهناك ما هو أخف من ذلك. قال:

هذا املوضع الثاين الذي يشرع فيه القنوت النازلة قال غري  غري الطاعون شدائد الدهر )
فيقنت  الطاعون لعدم فعله يعين عمر رضي هللا عنه ما فعل القنوت يف طاعون عمواس

وهو احلاكم، السلطان، اإلمام األعظم خاصة قياسا على  ( األعظم استحبااب اإلمام
قنوت النيب صلى هللا عليه وسلم لكن غريه ال، هو الذي يقنت، هذه قضية تتعلق بنوازل 

املسلمني فإذاً هو الذي يقنت واملسألة فيها خالف وأقوال لكن أحياان بعض األحكام إذا 
ربطت ابإلمام األعظم تنضبط األمور ألهنا قضية انزلة لكن طبعا فيه رواايت أخرى عنه 

ذكرها املصنف أن اإلمام األعظم فقط خاصة هو الذي يقنت، وعنه  اآلن الرواية اليت
يقنت انئبه أيضا، وعن اإلمام أمحد رواية أخرى وإمام مجاعة فأي إمام مجاعة ميكن أن 

يقنت، عنه وكل مصل واختاره تقي الدين شيخ اإلسالم ابن تيمية أن أي مصلي ميكن أن 
غري اجلمعة  أي يف الفرائض كلها ( ضيف الفرائ)  يقنت عند نوازل املسلمني, قال:

يعين ومن ائتم بقانت يف فجر ألنه يف اجلمعة سيخطب ويدعو،  وجيهر به يف اجلهرية
صلى خلف رجل يقنت يف صالة الفجر يعين على مذهب الشافعي أو يكون ترجح عنده 

أم يقول هي  اتبع اإلمام وأمن أن القنوت يف صالة الفجر مشروع فماذا يفعل؟ قال:
دعة؟! بدعة ال تفعلها لكن ال تبدع اخلليقة، فهل تبدع اإلمام الشافعي، فال يكون ب

عندكم خلل يف هذا، هل هي إذاً ليست بدعة؟ ال اي شيخ، هي بدعة يف نظر اجملتهد 
الذي يراها بدعة فقط هو على قوانينه وقواعده ال تثبت وال تصح فإذاً إدخاهلا يف الصالة 

ذلك هذا اإلمام اجملتهد الذي يرى بدعيتها فال يفعلها لكن لو بدعة فال يفعلها لكن مع 
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صلى خلف غريه يعرف أن اإلمام اآلخر الذي يقول هبا أنه غري مبتدع، فلما أقول أان 
أعتقد أن هذا الفعل خطأ وغريي ال يعتقدها فإن رأيت غريي يفعله عن اجتهاد وكالمنا 

ن هللا فإن رأيت غريي يفعله وغري مقتنع طبعا يف املسائل اإلجتهادية وليس العبث يف دي
ويقول بعد وتره سبحان امللك القدوس ثالاث وميد هبا برؤييت فال أخطأه فيه. قال: 

( سنة مؤكدة مسيت بذلك ألهنم والرتاويح )  اآلن انتقل إىل الرتاويح:صوته يف الثالثة 
روى أبو بكر  ( ملا عشرون ركعة يصلون أربع ركعات ويرتوحون ساعة أي يسرتُيون )

عبد العزيز يف الشايف عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي يف 
على العموم هذا أخرجه ابن أيب شيبة والطرباين يف الكبري  شهر رمضان عشرين ركعة

والبيهقي وضعفه، قال املرداوي وقال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية شيخ اإلسالم كل 
أو ثالث عشرة حسن كما نص عليه أمحد لعدم التوقيف يعين ما ذلك أو إحدى عشرة 

عندان نص موقف أنه ال يزيد فيكون تكثري الركعات وتقليلها حبسب طول القيام وقصره، 
وقال الشيخ تقي الدين هذا نقله املرداوي يف اإلنصاف كل ذلك يعين العشرون هو نقل 

ى عشرة أو ثالثة عشر حسن كما أرقام كثرية، كل ذلك يعين العشرين وغريها أو إحد
نص عليه أمحد لعدم التوقيف فيكون تكثري الركعات وتقليلها حبسب طول القيام وقصره 
يعين إذا طول القيام قللوا الركعات وإذا قصروا القيام زادوا يف الركعات، وهللا ال يتحسس 

شرين أو إال اجلاهل فطالب العلم ال يتحسس، واملسألة ليست أن نفرض على الناس ع
ثالثني أو إحدى عشرة أو غريها فنحن ال نفرض على الناس هذا لكن أشد ما أعجب له 
وآسف له ويندى له اجلبني عندما ترى شباب متدين ينبغي أن يكون طالب علم وإذا هبم 

يتناحرون على العشرين ركعة وبعضهم يصلي خلف اإلمام يف احلرم بعض الركعات مث 
جاهل ألنه من الذي حرم الزايدة فصالة الليل مثىن مثىن ينصرف، يف احلقيقة تنطع 
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مفتوحة وأحياان كالم أهل العلم يفهم خطأ يعين بعض أهل العلم يفضل الثالثة عشر 
واإلحدى عشر فال أبس يفضل لكن ما زاد على ذلك ليس من قضااي اإلنكار وقضااي 

( ابملسجد أول الليل )  يف مجاعة مع الوتر ( ركعتني ركعتني ) وتفعل)  التبديع، قال:
يعين واألفضل وبعد سنتها ألنه قال بعد العشاء  ( واألفضل وسنتهابعد العشاء 

( ملا روي يف الصحيحني من حديث  يف رمضان )فاألفضل أن تفعلها بعد سنة العشاء 
عائشة رضي هللا عنها أنه صلى هللا عليه وسلم صالها ليايل فصلوها معه مث أتخر 

ابهلل  ابقي الشهر وقال إين خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنهاوصلى يف بيته 
عليكم ملا صالها النيب صلى هللا عليه وسلم هكذا كم صالها؟ ما أحد يعرف كم ركعة، 

ويف البخاري أن عمر مجع الناس على أيب بن كعب فصلى هبم الرتاويح وروى  قال:
ويوتر له قيام ليلة )  أمحد وصححه الرتمذي من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب

( أي بعد هتجده لقوله صلى هللا  بعده ( أي الذي له صالة بعد أن ينام )املتهجد 
قال املتهجد الذي يصلي  عليه وسلم اجعلوا آخر صالتكم ابلليل وترا متفق عليه

العشاء مث ينام مث يقوم يصلي الليل قال يوتر بعده أي بعد التهجد، اآلن سيتكلم عن هذا 
( فأوتر معه أو أوتر منفردا مث أراد التهجد مل ينقض  فإن تبع إمامه ) جد، قال:املته

النقض أبن يصلي ركعة واحدة ينوي هبا نقض وتره يعين ال يصلي  وتره وصلى ومل يوتر
 شفعه بركعةوإن ) ركعة واحدة لينقض وتره املاضي وإمنا يصلي وال يوتر ألنه تقدم وتره، 

ألنه إذا  إمامه أو أوتر وحده، عفوا مع إمامه وليس أوتر وحده يعين ملا صلى الوتر مع( 
( أي ضم  شفعه بركعةوإن ) أوتر وحده ما فيه داعي يشفع فال يشفع ال يوتر أصال 

صلى وراء اإلمام وقام وأمت ركعة اإلمام صلى ثالث  لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز
وحتصل له فضيلة متابعة إمامه  قال: صلى خلفه ثالث وزاد الرابعة إذاً فشفع وتره،

يعين أبن يقوم إذا سلم إمامه فيشفعها أبخرى جاز ذلك يعين  وجعل وتره آخر صالته
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إذا شفع وتره خلف إمامه بركعة حتصل له فضيلة املتابعة فهو زاد على اإلمام وجيعل وتره 
يب الدرداء أنه ( أي بني الرتاويح روى األثرم عن أ ويكره التنفل بينهما) آخر صالته 

أبصر قوما يصلون بني الرتاويح قال ما هذه الصالة أتصلي وإمامك بني يديك ليس 
( أي بعد الرتاويح  بعدها ( وهو الصالة ) التعقيب ( يكره ) ال منا من رغب عنا و )

التعقيب أن يصلي يف مجاعة أخرى بعد الرتاويح فال إشكال فيها (  يف مجاعة ) والوتر
لقول أنس ال ترجعون إال خلري ترجونه  ني الرتاويح هو الذي فيه إشكاللكن التنفل ب

وكذا ال يكره الطواف بني الرتاويح وال يستحب لإلمام الزايدة على ختمة يف الرتاويح 
وال يعين إال إذا كان املأمومون يريدون ذلك ويرغبون  إال أن يؤثروا زايدة على ذلك

( يلي الوتر  مث) أي فضل اخلتمة،  ا فضلهايستحب هلم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزو 
السنن الراتبة  ( اليت تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات السنن الراتبةيف الفضيلة ) 

هي اخلامسة ألن الكسوف واالستسقاء والرتاويح والوتر مث السنن الراتبة وهي عشر 
تان بعد العشاء ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد املغرب وركع)  ركعات 

( لقول ابن عمر حفظت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وركعتان قبل الفجر 
عشر ركعات ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب يف بيته وركعتني 

ال يدخل على النيب صلى هللا  بعد العشاء يف بيته وركعتني قبل الصبح كانت ساعة
أنه كان إذا أذن املؤذن وطلع الفجر صلى ركعتني متفق فيها أحد حدثتين حفصة 

يعين أفضل الرواتب طبعا  ( أي أفضل الرواتب آكدها( أي ركعتا الفجر )  ومهاعليه ) 
السنن الرواتب هي السنن املؤكدة هلا أحكام خاصة ومن أحكامها اخلاصة املواظبة عليها 

لقول وآكدها ركعتا الفجر وعدم تركها ومن أحكامها قضاؤها حني تفوت حني تنسى 
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عائشة رضي هللا عنها مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم على شيء من النوافل أشد 
ففي  تعاهدا منه على ركعيت الفجر متفق عليه فيخري فيما عدامها وعدا الوتر سفرا

السفر حيافظ على هاتني الصالتني ركعيت الفجر والوتر وما عدامها هو خمري يصليها أو 
يعين اآلن يتكلم عن ركعيت الفجر  ويسن ختفيفهما واضطجاع بعدمها على األمين كهايرت 

ما قبل الفجر سنة الفجر الراتبة يسن ختفيفها ويسن أيضا يقول اضطجاع بعدمها على 
األمين لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم وعنه ال يستحب االضطجاع، الرواية الثانية أنه ال 

ويقرأ يف األوىل بعد الفاحتة } قل اي  أحكام هاتني الركعتني: يستحب، اآلن سيتكلم عن
أيها الكافرون { ويف الثانية } قل هو هللا أحد { أو يقرأ يف األوىل } قولوا آمنا ابهلل { 

، ويلي آل عمران، ويف الثانية } قل اي أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة { اآلية البقرة اآلية
اآلن سيتكلم عن بعض   يقرأ فيها ابلكافرون واإلخالصالفجر ركعتا املغرب ويسن أن 

( أي من  ومن فاته شيء منها ) أحكام السنن الراتبة عموما، احلكم األول القضاء:
( كالوتر ألنه صلى هللا عليه وسلم قضى ركعيت الفجر مع  سن له قضاؤهالرواتب ) 

يف غزوة واستيقظوا بعد ملا انم عنها صلى هللا عليه وسلم وكانوا  الفجر حني انم عنها
الفجر أي بعد الشمس فصلى النيب صلى هللا عليه وسلم ركعيت سنة الفجر مث الفجر 

وقضى الركعتني اللتني قبل الظهر بعد فقضاها كذلك قضى النيب صلى هللا عليه وسلم 
العصر وقس الباقي وقال من انم عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره رواه 

فيقضيها يقول يعين  كن ما فات مع فرضه وكثر فاألوىل تركه إال سنة فجرالرتمذي ل
إال إذا كانت كثرية فاته صلوات كثرية إما بسبب مرض أو بسبب إغماء إذا قلنا املغمي 
عليه يقضي فإذا كثرت فله أن يرتكها للمشقة فيقضي الفروض فقط وال يقضي الرواتب 

ينتقل إىل قاعدة لوقت السنة مىت هو وقت للمشقة إال سنة الفجر فيقضيها، اآلن س
من مىت يكون وقت السنة اليت قبل الصالة؟  ووقت كل سنة قبل الصالة السنة؟ قال:
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نستفيد من   دخول وقتها إىل فعلها وكل سنة بعد الصالة من فعلها إىل خروج وقتها
بلية للظهر لو هذا أن صالة سنة الفجر أو السنة القبلية لو صليت بعد الظهر، الراتبة الق

فسنة فجر وظهر صليت بعد الظهر فال تكون يف وقتها فتكون قضاء هذا املقصود 
يعين بعد الفجر وبعد الظهر قضاء ألنه ليس بوقتها، انتقل إىل  األولة بعدمها قضاء
هذه اليت وردت من فعل النيب صلى والسنن غري الرواتب عشرون السنن غري الرواتب: 

ن فعلها النيب صلى هللا عليه وسلم لكن ما واظب عليها وال أمر هللا عليه وسلم هي سن
ابملواظبة عليها فتفعل ال أبس وحيافظ عليها لكن ال يداوم عليها مثل الرواتب السابقة، 

أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد املغرب وأربع بعد  وهي:
املقصود حيافظ عليها لكن ال يداوم ليها العشاء غري السنن الرواتب قال مجع ُيافظ ع

مباحة لكن ليست  وتباح ركعتان بعد أذان املغرب حىت يضاهى هبا السنن الراتبة، قال:
 بفاضلة يعين ليست بسنة مؤكدة وال مستحبة.

 فصل فضل صالة الليل وتطوع النهار
صالة ( لقوله صلى هللا عليه وسلم أفضل ال وصالة الليل أفضل من صالة النهار) 

بعد املكتوبة صالة الليل رواه مسلم عن أيب هريرة فالتطوع املطلق أفضله صالة الليل 
 التطوع املطلق هو صالة النافلة أو السنة اليت ليس هلا اسم ليست مثل الراتبة أو غريها

) فصحيح أن صالة الليل أقرب لإلخالص  ألنه أبلغ يف اإلسرار وأقرب إىل اإلخالص
إذا انتهى نصف الليل فما بعد  ( مطلقاثلث الليل بعد نصفه الة ) ( أي الص وأفضلها

النصف األول من الليل هذا هو األفضل يقول ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لو قلنا الليل 
ملا يف  ساعة فالنصف ست ساعات فالثلث أربع ساعات والسدس ساعتني، قال:12

الليل ويقوم ثلثه وينام  الصحيح مرفوعا أفضل الصالة صالة داود كان ينام نصف
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يستحب إنه  ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتني خفيفتنيينام السدس األخري  سدسه
قبل ما يقوم الليل إذا شرع يف قيام الليل أن يفتتح القيام بركعتني خفيفتني كما كان يفعل 

معناه   ووقته من الغروب إىل طلوع الفجر النيب صلى هللا عليه وسلم، وقت قيام الليل:
وال يقومه كله إال ليلة عيد  كل صالة تصلى من بعد املغرب هي من قيام الليل، قال:

ويتوجه ليلة  فطر أو أضحى لألحاديث الضعيفة، فالذي ورد فيها أحاديث ضعيفة،
كذلك ورد يف ليلة النصف من شعبان أحاديث لكنها ضعيفة وأشد   النصف من شعبان

الكبار ضعفوها واألوىل يف مثل هذا اي إخوان يعين مثال من هذا أن اإلمام أمحد وغريه من 
قيام ليل ليلة العيد ورد فيها أحاديث ضعيفة، قيام ليلة النصف من شعبان ورد لفضل 
النصف من شعبان أحاديث ضعيفة وعندان صالة وعندان قيام ال خالف فيه فاألوىل 

يعين حياول أن يكون يف  ابملسلم أن يسلك ما ال خالف فيه وأن يدع ما فيه اإلشكاالت
( لقوله صلى هللا عليه وسلم صالة الليل مثىن  وصالة ليل وهنار مثىن مثىن )املضمون 

ومعناه معىن املكرر  مثىن رواه اخلمسة وصححه البخاري ومثىن معدول عن اثنني اثنني
تكون يعين ركعتني يف أتكيد اللفظ أهنا ركعتني فقط ال  وتكريره لتوكيد اللفظ ال للمعىن

أما  وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما مل يرد تطويله ثالثة وال أربعة، قال:
ما ورد فيه التطويل كالكسوف فالتطويل أفضل إذاً يرى املصنف أن كثرة الركوع والسجود 

 ( كالظهر فال أبس( بتشهدين )   وإن تطوع يف النهار أبربع) أفضل من طول القيام، 
روى أبو داود وابن ماجه عن أيب أيوب أنه صلى هللا وعليه وآله ملا حلديث عائشة 

وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا ال يفصل بينهن بتسليم وإن مل جيلس إال يف آخرهن 
إذاً لو صلى تطوع يف النهار أبربع كم صورة هلا؟ إما أن يصلي أربع مثل  فقد ترك األوىل

ما أفضل؟ اليت مثل الظهر هي األوىل، قال: الظهر بتشهد أو ال جيلس إال يف آخرها أيه
ويقرأ يف كل ركعة مع الفاحتة بسورة وإن زاد يقصد اآلن من األربع ويقرأ يف كل ركعة 
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إذا أو أربع هنارا   يعين جاء يف الليل ومل يصلي اثنتني بل صلى أربع مثال على اثنتني ليال
"مع  يا هنارا بسالم واحد صحولو جاوز مثانزاد على أربع هنارا هذه الصورة الثانية 

إذاً إذا زاد على اثنتني ليال صح مع الكراهة أو أربع هنارا صح  وكره يف غري الوترالكراهة" 
مع الكراهة ولو جاوز الثمانية هنارا بسالم واحد صح وكره يف غري الوتر أما يف الوتر فال 

ذاً هذه اليت تصح كم صورة هذه الصورة الرابعة إويصح التطوع بركعة حنوها  تكره الزايدة،
عندان؟ أن يزيد على اثنتني يف الليل أو يزيد على أربع يف النهار أو جياوز الثمانية يف النهار 

على  ( بال عذر ) وأجر صالة قاعد) أو يصلي ركعة واحدة كل ذلك صحيح، قال: 
( لقوله صلى هللا عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن  نصف أجر صالة قائم

الكالم هنا للقاعد لغري عذر أما من صلى  صلى قاعدا له نصف أجر القائم متفق عليه
 قاعدا لعذر كاملرض فإن أجره مثل أجر القائم، اآلن الكالم على هذا القاعد: قال:

يعين ملا يكون يف حمل القيام هو لن  ويسن تربعه مبحل قيام وثين رجليه بركوع وسجود
لس؟ قال جيلس مرتبعا هذا إذا كان يقرأ الفاحتة فيجلس يقوم ألنه يصلي قاعد، كيف جي

مرتبعا فإذا جاء وقت الركوع ثىن رجليه واحنىن لريكع وإذا احنىن قلنا جيعل وجهه أو بصره 
( لقول أيب هريرة وتسن صالة الضحى )  قبيل األرض، انتقل إىل صالة الضحى: قال:

ث صيام ثالثة أايم من كل شهر أوصاين خليلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثال
وركعيت الضحى وأن أوتر قبل أن أانم رواه أمحد ومسلم وتصلي يف بعض األايم دون 

( حلديث أيب  وأقلها ركعتان بعض ألنه صلى هللا عليه وسلم مل يكن يداوم عليها )
( ملا روت أم هانئ" أن النيب صلى هللا عليه وسلم عام الفتح  وأكثرها مثان هريرة )

ووقتها من  )، وقت صالة الضحى: لي مثاين ركعات سبحة الضحى" رواه اجلماعةص
( أي إىل  إىل قبيل الزوال ( أي من ارتفاع الشمس قدر رمح ) خروج وقت النهي
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يعين وقت الضحى صار بعد دخول وقت النهي بقيام الشمس وأفضله إذا اشتد احلر 
طلعت الشمس وارتفعت عن األرض  صالة الفجر تكره الصالة إىل أن تطلع الشمس فإذا

وهو الذي نسميه اإلشراق فإذا جاء وقت اإلشراق صالة اإلشراق هي صالة الضحى فإذا 
ارتفعت الشمس عن األرض وهذا عادة يكون بعد اإلشراق حبدود عشر دقائق تنفصل 
عن األرض فتباح الصالة هذا هو وقت الضحى بدأ وقت الضحى يستمر إىل أن أييت 

 ( والشكر ) وسجود التالوة)  الذي قبل أذان الظهر، سجود الشكر: وقت النهي
سجود التالوة هو تالوة آايت  ( ألنه سجود يقصد به التقرب إىل هللا تعايل صالة

السجدة فيسجد، وسجود الشكر هو السجود الذي يسجده اإلنسان بسبب حصول 
 ذلك حكمها حكم نعمة أو دفع نقمة قال: هي صالة يعين حكمها حكم الصالة فمعىن

  انتهى الوقت لنكمل يف اللقاء القادم    له حترمي وحتليل.  الصالة وهلذا قال:
 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا  

 
( والشكر )  التالوة وسجود)  :قال املصنف ،وقفنا عند سجود التالوة وسجود الشكر

حترمي يعين تكبرية  به التقرب إىل هللا تعايل له حترمي وحتليل( ألنه سجود يقصد  صالة
إحرام وحتليل يعين تسليم وهذا هو املذهب يقولون أن سجود التالوة وسجود الشكر 

وسجود التالوة هو السجود الذي يشرع بسبب قراءة آية سجدة من آايت السجدة اليت 
وا هلا شروط وأعطوها أحكام ومن سيأيت بياهنا فهي صالة وبناءا على كوهنا صالة اشرتط

ذلك أن هلا حترمي أي تكبرية إحرام يعين قبل سجوده للتالوة يكرب وإذا رفع يسلم وقالوا 
فكان يشرتط هلا ما يشرتط لصالة النافلة مثل سرت العورة واستقبال القبلة والنية وغري ذلك 

لعورة واستقبال صالة كسجود الصالة فيشرتط له ما يشرتط لصالة النافلة من سرت ا
قراءة آية من  ( واملستمع للقارئ( سجود التالوة )  يسنالقبلة والنية وغري ذلك و ) 
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آايت السجدة إذا قرأت فالحتماالت ثالثة سيكون هناك قارئ فهذا يسن يف حقه 
السجود وهناك مستمع يعين شخص قريب منه يقصد االستماع إليه فهذا يسن أيضا يف 

هو السامع يعين العابر لكن مل يقصد االستماع فهذا ال يسن يف حقه السجود والثالث 
لقول ابن عمر كان النيب حقه أن يسجد للتالوة قال املصنف يسن للقارئ واملستمع 

يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حىت ما  صلى هللا عليه وسلم
وقال عمر ة هذا السجود هذا دليل على مشروعي جيد أحدان موضعا جلبهته متفق عليه

يعين هذا دليل على أنه  إن هللا مل يفرض علينا السجود إال أن نشاء رواه البخاري
يعين بني القراءة  ويسجد يف طواف مع قصر فصلمستحب وليس بواجب قال 

ويتيمم حمدث والسجود يعين يسجد يف طواف إذا مسع السجدة مباشرة فال يتأخر قال 
 متوضئ ويريد أن يسجد وهو حمداث وليس عنده ماء فريجع فإذا كان هذا غري بشرطه

للتيمم وهلذا قال ويتيمم حمدث بشرطه وشرط صحة التيمم عدم وجود املاء أو تعذر 
يعين قصر الفصل إذاً الذي يسمع آية  ويسجد مع قصرهاستعمال املاء كاملرض قال 

إذا أتخر طويال وطال سجدة أو يقرأ آية السجدة مث يسجد مباشرة نعم هذا مستحب أما 
وإذا نسي سجدة مل يعد  :الفصل فيكون قد فات حمله فال يسن يف حقه السجود قال

يعين ألجل السجود يعين قرأ آية السجدة ومل يسجد فإنه ال يعيد اآلية  اآلية ألجله
إذا سها فلم يسجد لسجود التالوة ألن  وال يسجد هلذا السهوليسجد فال داعي هلذا 

فالذي يطوف   كركعيت الطواف ويكرر السجود بتكرار التالوةسنة قال  سجود التالوة
كلما طاف يسن يف حقه أن يصلي ركعتني بعد الطواف وكذلك من قرأ آية السجدة  

قال يف الفروع وكذا يتوجه يف حتية كلما كرر آية السجدة فإنه يشرع يف حقه السجود 
جد صلى حتية املسجد فقال يعين كلما دخل اإلنسان املس املسجد أن تكرر دخوله
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ومراده غري قيم  يتوجه هذا إذا خرج ودخل مرة اثنية وهكذا كلما خرج مث دخل املسجد
ومراده غري قيم املسجد أي املسئول عن املسجد فهذا يشق عليه كلما دخل  املسجد

يعين يسن سجود التالوة للقارئ  ( السامع دون) صلى ركعتني فال يفعل ذلك للمشقة 
رضي الذي مل يقصد االستماع ملا روي أن عثمان بن عفان ع دون السامع وهو واملستم
مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إمنا السجدة على  هللا عنه

وألنه ال يشارك القارئ يف األجر فلم يشاركه يف وهذا رواه البخاري معلقا  من استمع
أو كان ال يصلح لذي يقرأ آية السجدة أي ا 1 ( القارئ يسجد مل وإن)  السجود

مثل رجل زوجته تقرأ القرآن وقرأت آية السجدة فهل يصح أن تكون  2 إماما للمستمع
فإذا مل يسجد القارئ فال يسجد  ( يسجد مل) الزوجة إماما للزوج ؟ ال يصح, قال 

ن سجود املستمع وإذا كان القارئ ال يصلح إماما فكذا املستمع ال يسجد , بناءا على أ
التالوة صالة , قاسوها على صالة النافلة فإذا كان املصلي ال يصلح إماما فال يسجد 

خلفه للتالوة لكن هذا مبين على هذا األصل وهذا األصل فيه نظر وهلذا اكتب: وقيل 
يسجد وذكره يف اإلنصاف وليس بصحيح أن القارئ إذا مل يسجد ..فهي يف حقه سنة 

سنة فأان ال أتركها لكن هذا الكالم خالف املذهب . وإن كان ويف حقي سنة فإذا ترك ال
 صلى هللا عليه وسلمألنه ال يصلح إماما للمستمع فكذلك يسجد ودليل املصنف قال 

صلى هللا عليه أتى إىل نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة مث نظر إىل رسول هللا 
 عي يف مسنده مرسالفقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدان رواه الشاف وسلم

ألهنم  وال يسجد املستمع قدام القارئيعين منقطعا لكن لو صح هذا لكان حجة كافية 
يعتربونه إماما فالبد أن يكون أمام واملستمع يف اخللف والبد أن يكون القارئ يصلح أن 
يكون إماما والبد أن يكون القارئ قد سجد وكل هذا مبين على أهنا صالة انفلة إذاً ال 

 وال عن يساره مع خلو ميينهسجد املستمع قدام القاري مثلما احلال مع املأموم واإلمام ي
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ألنه ال تصح أن تكون  وال رجل لتالوة امرأةوكل هذا قياس على صالة اجلماعة انفلة 
األمي هو من ال حيسن الفاحتة وكذا الصيب فلماذا؟  ويسجد لتالوة أمي وصيبإمامة له 

( يف  سجدة عشر أربع) وهو ( أي سجود التالوة )  يف النفل  ألنه تصح إمامة الصيب
منها اثنتان ( والفرقان والنمل  احلج يفاألعراف والرعد والنحل واإلسراء ومرمي و ) 

هذه هي وحم السجدة والنجم واالنشقاق واقرءا ابسم ربك  السجدة  وآمل تنزيل
 السجدات جيمعها الناظم يف قوله 

 مرمي ..... حبج وفرقان وابلنمل واجلرز أبعراف رعد حنل سبحان
 مواضع سجدات التالوة إن جتز  حبم جنم انشقت اقرأ فهذه  ...... 

يعين إن متر هبا , أما سجدة ص فال تدخل يف هذه السجدات بل هي سجدة شكر قال 
يعين  وسجده ص سجدة شكر وال جيزئ ركوع وال سجود الصالة عن سجدة التالوة

لسجدة مث يقول سوف أركع اآلن فأنتظر أو أان سأسجد اآلن فلو فعل ال ميكن أن يقرأ ا
 إذا( تكبريتني تكبرية )  يكرب( إذا أراد السجود فإنه )  و)  ذلك نقول هو ترك سنة 

( إن مل يكن  وجيلسسواء كان يف الصالة أو خارجها )  إذا رفع( تكبرية )  و سجد
)  تسليمة واحدة وعنه ال جيب السالم  يعين ( وجواب وجتزئ واحدة ويسلميف الصالة ) 

وسجود عن قيام  ( كصالة اجلنازة ويرفع يديه إذا سجد نداب ولو يف صالة وال يتشهد
يعين هو اآلن جالس فلو قام وأتى ابلسجود من القيام كان أفضل  وسجود عن قيام

س أفضل ألنه أشبه ابلصالة وعلى العموم يسجد على حاله فإن كان جالسا فمن اجللو 
 ( سجوده( يكره ) سجدة يف صالة سر و ( آية )  ويكره لإلمام قراءة)  وإال فال 

يكره أمران هنا يف حق اإلمام أن يقرأ آية السجدة يف صالة السر ألنه لو سجد سريبك 
املأمومني هل سجد اإلمام ساهيا أو للتالوة فيسبب مشكلة وإن ترك السجود يكون ترك 
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قراءة آية سجدة يف الصالة السرية ويكره كذلك سجوده هلا  سنة فلذلك قال يكره لإلمام
( أي يف  فيهاأي سجود اإلمام للتالوة ) لو قرأها فمعناه لو قرأها ال يسجد للتالوة 

صالة سرية كالظهر ألنه إذا قرأها إما أن يسجد هلا أو ال فإن مل يسجد هلا كان اتركا 
ولكن هل يتابعه املأموم يف  املأموم للسنة وإن سجد هلا أوجب اإليهام والتخليط على

املأموم متابعته  ويلزم) سجود التالوة أم ال؟ يتابع يف اجلهرية أما السرية فما يلزم ابملتابعة 
ولو ألنه ما مسع التالوة حىت يتابعه يف السجود قال  ( أي غري الصالة السرية يف غريها

هو يف السرية خمري هل يتابع اإلمام إذاً  مع ما مينع السماع كبعد وطرش وخيري يف السرية
كأن قرأ اإلمام آية   ولو مع ما مينع السماعأو ال يتابع اإلمام وأما يف اجلهرية فيتابع قال 

السجدة واألمام ما مسعه فيتابعه كبعد أبن كان بعيد ومسع اإلمام فيسجد أو طرش ابن  
 كان أصم ألنه حمل إنصات يف اجلملة.

سجود الشكر عند جتدد النعم ( يف غري الصالة )  ستحبوي)  :: قالسجود الشكر  
يف غري الصالة فسجود الشكر ال عالقة له ابلصالة ولذلك  ( مطلقا واندفاع النقم

ملا روى أبو بكر سجود الشكر يف الصالة يبطلها فسجود الشكر متعلق خبارج الصالة 
يسر به خر ساجدا رواه كان إذا أاته أمر  صلى هللا عليه وسلمأن النيب  رضي هللا عنه

جاهل  صالة غري( أي بسجود الشكر )  وتبطل بهأبو داود وغريه وصححه احلاكم ) 
ألنه قرأ آية  فله تعلق ابلصالة ( ألنه ال تعلق له ابلصالة خبالف سجود التالوة وانس

 .سجدة أثناء الصالة
اليت وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التالوة األوقات صفة سجود الشكر:   

طلوع الفجر الثاين إىل ( األول ) من  وأوقات النهي مخسهينهى عن الصالة فيها) 
إذا طلع الفجر فال صالة إىل ركعيت  صلى هللا عليه وسلم( لقوله  طلوع الشمس

اضبط هذه ك من طلوع الفجر الثاين إىل طلوع الفجر للحديث  الفجر احتج به أمحد
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الفجر إذاً األول على املذهب من دخول الوقت إذا طلع الفجر فال صالة إال ركعيت 
فاملذهب من دخول الوقت فإذا أّذن املؤذن بدأ وقت الكراهة , وهذا عجيب يبدأ وقت 

الكراهة عند اإلمام أمحد إال أربع ركعات وهي سنة الفجر القبلية وركعيت الفجر أي 
النهي يبدأ من الفريضة وفقط وما سواها ال يصلى, وعنه: من صالة الفجر يعين وقت 

بعد صالة الفجر, ما هو الفرق بني املذهبني؟ أنه لو قبل الفجر فصلى النافلة يف البيت 
مث أراد أن يتنفل فعلى القول األول ال ميكنه التنفل وعلى القول الثاين نعم , والوقت 

يعين حوايل عشر  ( بكسر القافمن طلوعها حىت ترتفع قيد  ( الثاين ) و)  :الثاين
وابملناسبة الوقتان متصالن يعين إذا قلنا ابلقول الثاين إذا صلى الفجر فلن يصلي  دقائق

حىت .. فوقت النهي مخسة ثالثة منها متعلقة ابلشمس واثنان منها متعلقان بفعل الصالة 
ومها الفجر والعصر فبعد صالة الفجر وعلى املذهب من دخول الوقت يبدأ النهي فمع 

جر وإىل أن تبدأ من بعد صالة العصر من بعد صالة الفاجلمهور نقول من الفجر و 
الة وبدأ وقت هني آخر سببه , اآلن انتهى الوقت املتعلق بفعل الصالشمس يف الطلوع

: عند طلوعها إىل أن يتكامل الطلوع وتنفصل عن الشمس الشمس: ثالثة أوقات األول
طت الشمس يف فإذا انفصلت عن األرض انتهى وقت النهي وجازت الصالة إذا توس

, والثالث إذا شرعت يف الغروب إىل أن يكتمل وسط السماء وهو قبل الظهر بدقائق
غروهبا فاألول واألخري قد يكون يف حدود عشر دقائق واألوسط قد يكون يف حدود 

ثالث أو أربع دقائق , لكن الحظ وجود وقتان متداخالن فإىل طلوع الشمس هذا وقت 
من بعد الفجر وإىل أن تشرف على الطلوع فإذا انتهى ليس هناك فاصل بينهما وهو 

الطلوع انتهى الوقت املتعلق مبا بعد  الصالة وبدأ الوقت املتعلق بطلوع الشمس إىل أن 
يكتمل طلوعها وتنفصل عن األرض فهذان وقتان فإذا أردان أن نضمها لإلمجال فثالثة 
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تكامل طلوعها والوقت الثاين أوقات من بعد الفجر وهذا خالف املذهب إىل أن ترتفع وي
هو وقت الزوال قبل الظهر وهو وصول الشمس إىل كبد السماء مث متيل قليال دقائق, 

وهذا الوقت منهي عنه والصالة فيله مباحة والصالة اليت قبلها تسمى الضحى وما بعده 
يدخل وقت الطهر والوقت الثالث من بعد العصر وإىل أن يتكامل الغروب فتكتمل 

)  يعين يف نظر الناظر ( يف أي العني رمحأي قدر ) متاما ويدخل وقت املغرب  الشمس
أي وسط السماء حىت تزول إال حتية مسجد إذا  ( عند قيامها حىت تزول( الثالث )  و

صلى لقول عقبه بن عامر ثالث ساعات هناان رسول هللا دخل واإلمام خيطب اجلمعة 
يهن مواتان حني تطلع الشمس ابزغة حىت ترتفع نصلي فيهن وأن نقرب ف هللا عليه وسلم

وحني يقوم قائم الظهرية حىت تزول وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب رواه 
فوق يعين فوقها  وتضيف بفتح املثناة فوق أي متيلوهذه كلها متعلقة ابلشمس  مسلم

اتء ولو  نقطتني وليست حتت ولو قال مثناة حتتية صارت ايء ولو قال مثناة فوقية صارت
(  من صالة العصر إىل غروهبا( الرابع )  و)  قال موحدة حتتية فهي ابء وفوقية نون 

ال صالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس وال صالة بعد  صلى هللا عليه وسلم لقوله
صالة العصر حىت تغيب الشمس متفق عليه عن أيب سعيد واالعتبار ابلفراغ منها ال 

ولو فعلت يف وقت الظهر صالة العصر ال الشروع فيها قال كالفراغ من   ابلشروع فيها
معناه ملا نقول ابلشروع فيها وهو شرع يف صالة العصر مث انقطعت الصالة مثال  مجعا

أحدث فقد انقطعت الصالة فهنا مل يبدأ بعد وقت النهي عنده وغنما يبدأ ابنتهائه من 
ا القول أو نقول به ألنه سيبقى صالة العصر ونفس الكالم نقول يف الفجر إذا قلنا هبذ

لو  ولو فعلت يف وقت الظهر مجعا لكن تفعل سنة الظهر بعدهاالفجر يف حقه مازال 
فعلت أي العصر يف وقت الظهر مجعا مجع تقدمي فسنة الظهر البعدية مىت يقوم هبا  

فلو مجع مجع تقدمي فهو اآلن لكن تفعل سنة الظهر بعدها يفعلها بعد العصر لذا قال 
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(  و )صلى الراتبة القبلية للظهر لكن البعدية ال ميكن أن يصليها قبل الظهر بلل بعده 
 .( ملا تقدم  يتم حىت( أي يف الغروب )  فيه( الشمس )  شرعت إذااخلامس ) 

أي  1 (قضاء الفرائض فيها  وجيوز) املسائل املستثناة اليت جيوز قضاؤها وقت النهي   
من انم عن صالة أو نسيها  صلى هللا عليه وسلمقوله  يف أوقات النهي كلها لعموم

أي فعل املنذورة فيها  وهذه الصالة الثانية فليصلها إذا ذكرها متفق عليه وجيوز أيضا 
منذورة وقت النهي سواء نذرها نذرا مطلقا أم نذرا معينا كما لو نذر أن يصلي بعد العصر 

يعين املتعلقة  ( القصرية الثالثةيف األوقات ( جيوز حىت )  وألهنا صالة واجبه) 
من عشر دقائق من عشر  ابلشمس فهذه القصية هي األوقات الثالثة املتعلقة ابلشمس

, أما اليت بعد الفجر وبعد العصر فهذه قد تطول فتصل إىل شردقائق إىل ثالث إىل ع
 وسلمصلى هللا عليه لقوله املستثىن الثالث  3 فعل ركعيت الطوافالساعة أو الساعتني 

ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو هنار رواه 
كأن   أقيمت وهو ابملسجد 4( مجاعة إعادة( فيها )  وجتوزالرتمذي وصححه ) 

شخص صلى العصر وهو يف املسجد فقامت الصالة وهو يف املسجد فيسن له أن يصليها 
 صلى هللا عليه وسلمقال صليت مع النيب  ملا روى يزيد بن األسودوال كراهة يف حقه 

صالة الفجر فلما قضى صالته إذا هو برجلني مل يصليا معه فقال ما منعكما أن 
تصليا معنا فقاال اي رسول هللا قد صلينا يف رحالنا قال ال تفعال إذا صليتما يف 
 صححهرحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم فإهنا لكما انفلة رواه الرتمذي و 

إذاً الشروط أنه إذا أعيدت اجلماعة وهو يف املسجد فلو كان خالف ذلك فال يسن يف 
 . فإذا وجدهم يصلون مل يستحب الدخول :حقه ولذلك قال
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بعد الفجر والعصر دون بقية  5هذه الصالة رقم وجتوز الصالة على اجلنازة  :قال  
ال بل ننتظر فعند طلوع الشمس أو ألهنا أوقات طويلة أما قي األوقات القصرية ف األوقات

فلو خفنا على اجلنازة من أن تتغري مثال فال نريد أن  ما مل خيف عليهاعند غروهبا ننتظر 
( أي غري املتقدمات من إعادة  وُيرم تطوع بغريها)  ننتظر ولو عشر دقائق فنصلي 

املاضية فهو  بغريها يعين بغري اخلمس 6هذا رقم  مجاعة وركعيت طواف وركعيت فجر قبلها
ذكر أن إعادة اجلماعة من املستثنيات وقال هنا وركعيت فجر قبلها حاضرة ومعناه : ألسنا 

قلنا أن وقت النهي يف املذهب يبدأ من دخول وقت الفجر إذاً ركعيت الفجر اليت هي 
ا الفريضة مستثناة وركعيت السنة اليت قبلها مل نذكرها يف املستثنيات ولذا يذكرها املصنف هن

فقال وركعيت فجر قبلها حاضرة فال تدخل يف النهي ولو أخذان بعموم كالم املصنف 
يف )  يعين حيرم التطوع  يف شيء من األوقات اخلمسة)  فمعناه أهنا تدخل يف النهي 

فذوات األسباب على املذهب ال جيوز (  شيء من األوقات اخلمسة حىت ما له سبب
يف غري حال خطبة اجلمعة فهذه مستثناة  جدكتحية مسفعلها حىت ما له سبب مثل 

وسنة وضوء وسجدة تالوة وصالة واملصنف ذكر اآلن صور للصلوات اليت هلا سبب 
لكن عند قوله حىت ما له سبب و  على قرب أو غائب وصالة كسوف وقضاء راتبة

فإىل اآلن كم  : وعنه جيوز فعلها اختارها أبو اخلطاب وتقي الدين وهي رواية قويةاكتب
, فأضف إليها السابعة والثامنة: سنة الظهر بعد العصر جمموعة إليها صالة مستثناة؟ ستة

أي سنة الظهر البعدية بعد العصر اجملموعة إىل الظهر إذا مجع الظهر والعصر تقدمي فبعد 
صالة العصر ميكن أن يصلي سنة الظهر البعدية والثامنة حتية املسجد يوم اجلمعة والغمام 

: ما هي على الرواية األخرى من املذهبعة وهي على خالف املذهب بل خيطب والتاس
قلناه وعنه جيوز فعلها أي ما له سبب فلو اخرتان هذه الرواية  يصري التاسع ما له سبب, 

سوى سنة ظهر ولكن ال توضع التاسعة ألهنا ليست املذهب بل هي رواية يف املذهب 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

429 

 
 

وال ينعقد النفل إن ابتدأه يف قال  7فيها رقم هذه اليت قلنا  بعد العصر اجملموعة إليها
ال ينعقد النفل يف هذه األوقات ولو جاهال فما يصح النفل  هذه األوقات ولو جاهال

فإذا قام يصلي بعد العصر فالصالة ابطلة وهذا هو املقصود لكن هنا مسألة هذا لو 
ه االستدامة ابتدأها لكن إن دخل عليه وقت النهي وهو يصلي فاملذهب ك حيرم علي

وظاهره ال يبطل بل أيمث إبمتامه وظاهر اخلرقي ال أبس إبمتامه وقت النهي وقال الزركشي 
 خيففها .

: لو دخل وقت النهي فاألصحاب خمتلفون منهم من يقول حيرم عليه االستدامة انتبه  
وبعضهم يقول ال أبس يتمها لكن يتمها خفيفة. إذاً هذه سوى سنة الظهر وهي تعترب 

هذه تعترب  إال حتية مسجد إذا دخل حال خطبة اجلمعة فتجوز مطلقاسابعة مث قال ال
 .النهي مكة وغري مكة سواءيف أوقات  ومكة وغريها يف ذلك سواءالثامنة مث قال 

 ابب صالة اجلماعة
القادرين  2األحرار  1( الرجال تلزمشرعت ألجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع ) 

يعين ولو كانوا يف السفر فصالة اجلماعة واجبة يف احلضر ويف  خوف ولو سفرا يف شدة 3
وجوب عني  5يعين األداء وليست القضاء  املؤداة 4 ( للصلوات اخلمسة) السفر 

 اآلية وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك   :لقوله تعاىل
داللة وأيضا من األدلة على ذلك هذا وجه ال فأمر ابجلماعة حال اخلوف ففي غريه أوىل

وحلديث أيب هريرة املتفق عليه أثقل صالة على املنافقني حديث أيب هريرة املتفق عليه 
صالة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا ولقد مهمت أن آمر 

 ابلصالة فتقام مث آمر رجال فيصلي ابلناس مث انطلق معي برجال معهم حزم من حطب
يعين هي واجبة  ( شرطا الإىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم ابلنار ) 
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أي ليست اجلماعة شرطا لصحة الصالة فتصح صالة لكن ليست شرطا للصحة 
, مع اإلمث ويف صالته فضل فالصالة صحيحة فلو صلى منفرد بال عذر املنفرد بال عذر

ويف صالته فضل وصالة اجلماعة أفضل وفيها فضل أي صالة املنفرد لكن مع اإلمث 
 .بسبع وعشرين درجة حلديث ابن عمر املتفق عليه

 ولو أبنثى وعبد يف غري مجعة وعيديعين اجلماعة تنعقد ابثنني  وتنعقد ابثنني :قال  
ال  :فاجلمعة والعيد اشرتط فيها العدد واألربعني البد أن تكون بدون أنثى وبدون عبد قال

نعقد ابالثنني لكن ال تنعقد إبمامة الصيب يف الفريضة فنحن نقول يعين ت صيب يف فرض
أن املطلوب اثنني فلو كان منهم صيب فال تصح , كذا لو كان أحد االثنني عبد أو أنثى 

فليست مبشكلة ففي العيد املطلوب أربعني كلهم أحرار فلو كان أحد االثنني صيب فتنعقد 
( لعموم  يف بيته( أي اجلماعة )  وله فعلها) د النافلة دون الفريضة هذا خالصة املقصو 

وعنه واجبة  حديث جعلت يل األرض مسجدا وطهورا وفعلها يف املسجد هو السنة
وتسن لنساء منفردات عن على القريب من املسجد وعنه فرض كفاية ثالث رواايت 

ر املرأة اجلميلة يكره أن حتض ويكره حلسناء حضورها مع رجاليعين اجلماعة  رجال
يعين  وجمالس الوعظ كذلك وأوىلأي غري احلسناء  ويباح لغريهااجلماعة مع الرجال 

) يف مسجد ( أي يف موضع املخافة  وتستحب صالة أهل الثغر) هرواب من الفتنة 
اآلن أين هم يصلون ؟  ( ) واألفضل لغريهم( ألنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة  واحد

لها فبدأ بصالة أهل الثغر الذين هم يف اجلهاد سيتكلم اآلن عن درجات املساجد وفض
مرابطون يف اجلهاد أمام العدو فيقول األفضل أن يصلوا يف مسجد واحد ألنه أعلى 

للكلمة وأوقع للهيبة لكن الظاهر أن لعربة ابملصلحة ألنه إذا كان خيشى أن جيتمعوا يف 
املسجد الذي ال ة يف ) أي غري أهل الثغر الصالمكان واحد فريميهم العدو فيوقع فيهم 

هذا األول فأفضل مسجد هو الذي يكون حضورك فيه  (تقام فيه اجلماعة إال حبضوره 
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ألنه ُيصل بذلك ثواب عمارة املسجد وحتصل اجلماعة ملن سببا حلصول اجلماعة قال 
مث ما  )  :هب أنه ليس هناك مسجد أصال مجاعته ال تقوم إال حبضورك قال يصلي فيه

وأبعد سيذكر املصنف بعد قليل املسجد العتيق مث يقول  2هذا رقم  ( عةكان أكثر مجا
ذكره يف الكايف و سنذكر كالم املصنف مث نذكر اخلالف يف هذه املسألة  أوىل من أقرهبما

وهذا الكالم خمالف للمذهب فهذا أحد الوجوه وخالف املذهب جزم به  املقنع وغريمها
الشرح أنه األوىل حلديث أيب بن كعب وما كان ويف املوفق وغريه فاملذهب ليس كذلك 

مث املسجد أكثر فهو أحب إىل هللا تعاىل رواه أمحد وأبو داود وصححه ابن حبان ) 
( ألنه الطاعة فيه أسبق قال يف املبدع واملذهب أنه مقدم على األكثر مجاعة  العتيق

كثر مجاعة وقال يف اإلنصاف الصحيح من املذهب أن املسجد العتيق أفضل من األ
( إذا كان أوىل من أقرهبما  ( املسجدين ) وأبعدوجزم به يف اإلقناع و املنتهى ) 

 صلى هللا عليه وسلم جديدين أو قدميني اختلفا يف كثرة اجلمع أو قلته أو استواي لقوله
اكتب اآلن ترتيب  أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم فأبعدهم ممشى رواه الشيخان

خالف بني  – 3العتيق  – 2ما ال تقام إال حبضوره  -1ذهب: املساجد حسب امل
املنتهى واإلقناع والكشاف ففي الكشاف : األكثر مجاعة وصاحب املنتهى يقول بل 

األبعد فالذي يقول أكثر مجاعة هو احلجاوي يف الكشاف فيقول األكثر مث األبعد وابن 
إذاً اخلالف يف األبعد واألكثر مجاعة  النجار يف املنتهى يقول بل األبعد مث األكثر مجاعة .

 فمن قال األبعد جعل بعد األبعد األكثر مجاعة ومن قال األكثر مجاعة قال بعده األبعد .
مبعىن إذا دخل أول الوقت فهل يصلي  وتقدم اجلماعة مطلقا على أول الوقت :مث قال  

فيقدمون اجلماعة على أم ينتظر اجلماعة؟ الصالة يف أول الوقت مستحبة واجلماعة واجبة 
 الصالة يف أول الوقت .
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 (وُيرم أن يؤم يف مسجد قبل إمامه الراتب إال إبذنه أو عذره )  :قال املصنف رمحه هللا
اإلمام الراتب مثل اإلمام الرمسي فال يؤم يف مسجد قبل إمامه الراتب إال إذا إذن له أو  

ن اإلمام الراتب أوىل لكن ال يعين  كان له عذر يعين كان له عذر يف احلضور فيؤم بدله أل
كونه أوىل أن يتأخر مثال ويضر مبصاحل الناس فإن تغيب أو أتخر كثريا فمن حق الناس أن 

ألن الراتب كصاحب البيت وهو أحق  :يصلوا بال إذنه ألنه هو الذي فرط يف حقه قال
لرجل يف بيته ال يؤمن ا صلى هللا عليه وسلملقوله يعين صاحب البيت أحق ابإلمامة  هبا

إال إبذنه وألنه يؤدي إىل التنفري عنه ومع اإلذن هو انئب عنه قال يف التنقيح وظاهر  
قال ومع اإلذن ..يصري هذا الذي أذن له اإلمام اتئب عن اإلمام  كالمهم ال تصح

الراتب فيصلي مكانه . اآلن انتهت املسألة وعرفنا أهنا حترم وبقيت مسألة هل تصح هذه 
يصلي الرجل يف مسجد إماما قبل إمامه الراتب؟ يقيم الصالة قبل اإلمام  الصالة؟ أن

الراتب فاإلمام الراتب موجود وهو يقيم الصالة أو أنه يصليها مجاعة بدون إذن اإلمام 
الراتب وبدون عذر يبيح أن يصلي الناس بدون اإلمام الراتب كتأخر اإلمام الراتب فهل 

وظاهر كالمهم ال تصح وجزم به يف فروع واإلقناع وال قال يف التنقيحتصح الصالة؟ 
إذاً ظاهر كالم األصحاب أهنا ال تصح إذا صلى بدن عذر وبدون نيابة وبدون  املنتهى

وجزم به ابن عبد القوي يف مع الكراهة وهذا وجه آخر  وقدم يف الرعاية تصحإذن قال 
هذا هو املذهب والوجه الثاين إذاً هناك وجهان يف املسألة وجه يقول أهنا ال تصح و  اجلنائز

وأما مع عذره فإن أتخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق يقول تصح مع الكراهة 
فقال  صلى هللا عليه وسلموعبد الرمحن بن عوف حني غاب النيب  رضي هللا عنه

وعدم يعين يرسل إليه إذا أتخر  أحسنتم ويراسل إن غاب عن وقته املعتاد مع قرب حمله
إذا كان احملل قريب فهنا ال إشكال ال توجد مشقة أما لو كان بعيدا أ, يعين  مشقة

وجدت مشقة أو كذا.. فاآلن أتيت صور يصلي فيها بدون اإلمام الراتب وبال كراهة قال 
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يعين ظن من  صلوا 3أو ظن وال يكره ذلك  2أو مل يظن حضوره  1وإن بعد حمله 
ولو يف (  ومن صلى)  ره أن يصلي غريهحاله أنه أييت لكن يعلمون من حاله أنه ال يك

 1 ( إذا كان يف املسجد سن له أن يعيدها( أي أقام املؤذن لفرض )  مث أقيممجاعة ) 
إذاً يسن له أن يعيدها إذا أقيمت  3 ومل يقصد اإلعادة 2أو جاء غري وقت هني 

ذا كان اجلماعة فيسن له إعادة اجلماعة ولو صالها يف مجاعة قبل ذلك لكن مىت؟ قال إ
يف املسجد أما إذا أقيمت وهو خارج املسجد فال يلزمه أو جاء يف وقت ليس وقت هني 

وال فرق بني  :ومل يقصد اإلعادة فما جاء يريد اإلعادة للنهي عن هذه اإلعادة, قال
يعين لو أقيمت يف املسجد فكان أمام احلي أو انئب عنه  إعادهتا مع إمام احلي أو غريه

يعين يسن يف حقه إعادة اجلماعة إذاً من صلى مث أقيمت الصالة وهو يف  أو غريه فال فرق 
املسجد يف غري وقت النهي وال يريد اإلعادة مل يقصد اإلعادة فيسن له أن يعيد اجلماعة 

حلديث أيب ذر صل الصالة لوقتها فإن أقيمت وأنت يف املسجد وال جيب عليه قال 
لكن استثىن املصنف املغرب  د ومسلمفصل وال تقل إين صليت فال أصلي رواه أمح

 :والتعليل ما هو؟ قال ( فال تسن إعادهتا ولو كان صالة ا وحده إال املغرب)  :فقال
يعين لو أقيمت املغرب وهو يف املسجد فإنه ال  ألن املعادة تطوع والتطوع ال يكون بوتر

فقط وليست  يعيدها ولو توفرت الشروط فال تسن إعادهتا لكن لو أعاد ؟ هي ال تسن
من السنة , وعنه: يعيدها وهي رواية اثنية عند اإلمام أمحد أنه يعيدها حىت لو كانت 

وال تكره إعادة  :. قاليف املسجد يف حق كل صالة املغرب ألن استحباب إعادة اجلماعة
. مسألة جديدة: أي كمسجد ليس له إمام راتب اجلماعة يف مسجد له إمام راتب كغريه

قلنا يف الشروط أال يقصد اإلعادة أما أن يقصد  مسجد لإلعادة وكره قصد :قال
 ( تكره إعادة مجاعة يف غري مسجدي مكة واملدينة وال)  املسجد لإلعادة فيكره ذلك 
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د الثالثة, وعنه: يف  أما مسجد مكة واملدينة فتكره اإلعادة فيهما. وعنه: يف غري املساج
يف مسجد مكة واملدينة وال تكره يف غري ذلك , واملعىن تكره إعادة اجلماعة كل املساجد

إذا حصل عذر, أما إعادة اجلماعة فيكون يف هذا املسجد أكثر من  وال فيهما لعذر
مجاعة يصلون يف املسجد املعتاد فيقول ال تكره لكن يف املسجدين مكة واملدينة تكره 

لئال يتواىن  د وأيضا أي مكة واملدينة ويعللون ذلك تعظيما هلذه املساج وتكره فيهما لغري
ال يتواىن الناس يف حضور اجلماعة مع  الناس يف حضور اجلماعة مع اإلمام الراتب

تكره وأن هذين املسجدين   اإلمام الراتب يف هذه املساجد لكن الرواية الثانية قلنا ال
 .كغريمها

 ( رواه مسلم من حديث أيب وإذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة)  :قال  
إذا أقيمت الصالة فال جيوز أن يشرع لإلنسان يف صالة ويكرب تكبرية  هريرة مرفوعا

وكان عمر يضرب على الصالة بعد اإلحرام يف صالة أخرى غري اليت تقام هلا قال 
فال تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة اليت يريد أن يعين على غري الصالة املقامة  اإلقامة

معناه إذا شرع املؤذن يف اإلقامة فجاء شخص  لذي أقيمت لهيفعلها مع ذلك اإلمام ا
أراد أن يصلي السنة مث يدركهم فيقول املصنف أن هذه النافلة ال تنعقد وال تصد لكن 

معناه أن الوقت فائتة   ويصح قضاء الفائتة بل جتب مع سعة الوقت :هناك استثناء قال
ائتة ولو أقيمت صالة العصر كالظهر إذا أقيمت العصر مثال فهل يصح أن تقضي الف

وهذا مبين على وجوب الرتتيب وأن اجلماعة ليست عذر لسقوط وجوب الرتتيب لكن 
خشية فوات اجلماعة ليس عذر لسقوط الرتتيب على املذهب خبالف خشية خروج 

الوقت فإنه عذر لسقوط وجوب الرتتيب فمعناه أنه لو مل يبق من الوقت غري هذا الذي 
يقظ يف وقت صالة العصر ومل يبق من وقت العصر إال مقدار صالة فاته الظهر فاست

واحدة إما أن تكون الظهر أو تكون العصر فلو قلنا بوجوب الرتتيب يف هذه الصورة 
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فمعناه أنه يصلي الظهر مث يوقع العصر بعد خروج الوقت فلذلك املذهب يف مثل هذه 
ي  الظهر بعد ذلك ألهنا فائتة الصورة يقدم فرض الوقت احلاضرة فيصلي العصر مث يقض

ويصح قضاء الفائتة  :فيقول خشية خروج اجلماعة هذا ليس بعذر لسقوط الرتتيب فقال
وال يسقط الرتتيب   ومعناه أن مع ضيق الوقت ال جيب قال بل جتب مع سعة الوقت

هذه  ( خفيفة أمتها انفلة( يصلي يف )  كان( أقيمت و )   فإنخبشية فوت اجلماعة) 
أخرى فهو ما شرع يف الصالة يف وقت اإلقامة وإمنا أقيمت بعد أن شرع فيها صورة 

 إال أن خيشى فوات اجلماعة)  فمعناه انه كرب لإلحرام قبل اإلقامة فقال أمتها خفيفة 
فوات اجلماعة كيف؟ يعين خيشى أن تفوته صالة اجلماعة كاملة أبن يسلم  ( فيقطعها

 .ألن الفرض أهمذلك اإلمام قبل أن ينتهي فيقطعها عند 
( األوىل )  إمامه سالم قبل( مأموما )  ومن كرب) مسألة أخرى: كيف تدرك اجلماعة؟   

معىن ذلك لو  ( ألنه أدرك جزءا من صالة اإلمام فأشبه ما لو أدرك ركعة اجلماعة حلق
أردك أن اإلنسان كرب مع اإلمام فأدرك معه تكبرية اإلحرام مع تكبرية اإلحرام لإلمام يعين 

الصالة من أوهلا فهذا أدرك اجلماعة ولو أدرك ثالث ركعات من الرابعية معناه أنه أدرك 
اجلماعة وكذا ركعتني , أما لو أدرك أقل من ركعة فهل يدرك أم ال يدرك؟ يدرك بركن 

واحد فإذا أدرك مع اإلمام ركن واحد فقد أدرك اجلماعة واملسألة فيها خالف فمن أهل 
بد أن يدرك ركعة واحدة ومنهم من يقول بل يدرك ركنا واحدا قال ألنه العلم من يقول ال

فقال هللا  ومن كرب مأموما قبل سالم إمامهأدرك جزءا من صالة اإلمام فأشبه , قال 
ألنه قال يف التعليل  أدرك اجلماعةأكرب وجلس فقال اإلمام السالم عليكم ورمحة هللا 

ومفهوم هذا الكالم أنه لو أدرك  و أدرك ركعةأدرك جزءا من صالة اإلمام فأشبه ما ل
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اإلمام قبل السالم يكون أدرك اجلماعة ولو أدركه بني التسليمتني مل يدرك اجلماعة ألن 
 .يكون قد شرع يف التحلل من الصالةاإلمام ابلتسليمة األوىل 

صلى هللا عليه ( لقوله  راكعا دخل معه يف الركعة( املسبوق )  حلقه وإن)  :قال  
لكن كيف يدرك الركوع مع  من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود وسلم

فيدرك الركعة إذا اجتمع مع اإلمام فهذه مسألة دقيقة فالكثري من الناس ال ينتبه هلا قال 
عرفنا قبل ذلك  اإلمام يف الركوع حبيث ينتهي إىل قدر األجزاء قبل أن يزول اإلمام عنه

صل الكفان إىل الركبتني فمعناه أن يصل املأموم إىل حد الركوع واإلمام أن حد الركوع إذا و 
ما زال يف حد الركوع فال يكون قد انفصل عن حد الركوع ولذلك هذا اإلشكال حيصل 

أحياان فيدخل املصلي مع اإلمام يقول هللا أكرب واإلمام يقول مسع هللا ملن محده فال ندري 
فإذاً البد أن يصل إىل حد الركوع أبن متس كفاه ركبتيه  هل أدركه يف الركوع أو ما أدركه

وأييت ابلتكبرية كلها قائما  كما تقدم ولو مل قبل أن تنفصل كف اإلمام عن ركبتيه 
يعين لو أدرك اإلمام أبن وصل إىل حد الركوع فانفصل اإلمام عن الركوع فال  يطمئن

آلن بل نطلب منه أن يتفق إشكال فله أن يطمئن بعد ذلك فال نطلب منه أن يطمئن ا
مع اإلمام يف الركوع وال نطلب أن يتفق يف الطمأنينة وليس معىن ذلك أن الطمأنينة 

مث  :ليست ركن بل هي ركن لكن أييت ابلطمأنينة بعد ذلك فليست هي القضية قال
التحرمية أي تكبرية اإلحرام اآلن  ( عن تكبرية الركوع التحرمية وأجزأته ) يطمئن ويتابع

أي  1 فإن نوامها بتكبريةاإلحرام والركوع  واألفضل أن أييت بتكبريتنيزئه عن الركوع جت
ملا قال هللا أكرب نوى هبا  أو نوى به الركوع مل جيزئهتكبرية اإلحرام والركوع فال تصح 

ألن تكبرية اإلحرام ركن ومل الركوع إذاً ما كرب لإلحرام ففي هذه الصورتني ال جتزئ ملاذا؟ 
ويقولون يف مسألة ملا نوامها ملاذا تقولون ملاذا مل يصح؟ ألنه شرك بني الواجب  اأيت هب

وغريه فال تنعقد وإن كان هناك رواية اثنية عن اإلمام أمحد أهنا تنعقد إذا نوى هبما االثنني 
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وينحط معه يف غري راكعا أو ساجدا أو غري ذلك  ويستحب دخوله معه حيث أدركه
لو وجاء ووجده ساجدا أو وجده ساجدا للتشهد أو بني معناه  ركوع بال تكبري

السجدتني فيكرب تكبرية اإلحرام وما حيتاج لتكبرية االنتقال ألنه يكرب اآلن من قيام إىل 
يعين  ويقوم مسبوق بهتشهد فليس هناك انتقال من قيام إىل تشهد إذاً بدون تكبري 

ننا قلنا ينبغي أن يدرك اإلمام يف الركوع ابلتكبري فإذا قام املسبوق ابلقضاء فليكرب وانتبه أل
وإن قام قبل سالم إمامه فلو شك أنه أدركه يف حالة الركوع أم ال؟ نقول األصل أن ال. 

مل يرجع مث يقوم بعد سالم اإلمام تنقلب الصالة نفال ألنه  الثانية ومل يرجع انقلبت نفال
صلى عنه قراءة الفاحتة لقوله ( أي يتحمل اإلمام  وال قراءة على مأموم) ترك الواجب 

( للمأموم أن  ويستحبمن كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أمحد )  هللا عليه وسلم
والرواية األخرى: وعنه جتب القراءة  ( أي فيما ال جيهر فيه اإلمام إسرار إمامه يفيقرأ ) 

ذاً ال يقرأها وجواب وليست املذهب فاملذهب أن اإلمام يتحمل عن املأموم قراءة الفاحتة فإ
فهل يقرأها استحبااب نعم يقرأها استحبااب يف إسرار إمامه يعين يف الصالة السرية ويف 

( أي سكتات  سكوته( يف )  و)  سكوت إمامه يف اجلهرية فهذا موضع والثاين يف 
فيمكن أن يقرأ املأموم  وهي قبل الفاحتةواآلن سيعدد سكتات اإلمام وهي مخسة  اإلمام

وكذا لو سكت  وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءةاإلمام يف سكتته قبل الفاحتة قبل 
مخس  ( لطرش( إذا مل يسمعه )  ال( عنه )  إذا مل يسمعه لبعد( فيما )  ولتنفس ) 

فال مواضع فال لطرش فليس ألنه أصم وملاذا التفريق يف عدم السماع بني البعيد والطرش؟ 
فإذا كنا يف بعد عن اإلمام فكلنا نشتغل عن االستماع  إن أشغل غريه أي األطرش يقرأ

ابلقراءة لكن إذا كان األطرش هو الذي ال يسمع فسيشتغل ابلقراءة ويشوش على 
اآلخرين الذين يريدون مساع القراءة فيقول ال يقرأ إن شغل غريه عن السماع أما إن مل 
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 يتعوذ فيما جيهر فيه إمامهو ( املأموم )  ويستفتح)  وإن مل يشغل أحدا قرأيشغل فقال 
يعين فيما جيهر اإلمام وفيما يسر كذلك فلما نص على فيما جيهر نص على  ( كالسرية

 قال يف الشرح وغريه ما مل يسمع قراءة إمامهاألوىل فنبه على أن السرية من ابب أوىل 
املأموم  فإنه يستمع وينصت إذا مسع قراءة اإلمام فنحن نقول أن قراءة الفاحتة سنة يف حق

وما أدرك املسبوق مع اإلمام فهو آخر ملن يستفتح ويستعيذ فهذا سنة على اإلمام 
هذا ضابط فقهي فما أدرك املأموم مع اإلمام هل هو أول الصالة  صالته وما يقضيه أوهلا

او آخر الصالة هذا خالف بني أهل العلم واملذهب أن ما أدركه هو آخر الصالة يعين إذا 
الركعة الثالثة والرابعة فهو سيقضي ماذا؟ األوىل والثانية أم نقول هو أدرك أدرك املأموم 

األوىل والثانية وسيقضي الثالثة والرابعة ؟ فما هو الفرق؟ هل ما أدركه هو أول الصالة 
ابلنسبة للمأموم أم هو آخر الصالة ؟ للمأموم وال نتكلم على اإلمام , فلو أدرك مع 

فهذه اليت أدركها مع اإلمام ابلنسبة لإلمام ماذا؟ الثالثة والرابعة أما الغمام الثالثة والرابعة 
ابلنسبة للمأموم يف ماذا؟ األوىل والثانية أم الثالثة والرابعة؟ املذهب يقول بل هي الثالثة 

والرابعة فإذا قام للقضاء فمعناه أنه سيقضي األوىل والثانية فما الذي ينبين على هذا سيأيت 
اين يقول أن أول ما سيدركه هو أول صالته فهي ابلنسبة لإلمام الثالثة والرابعة , والقول الث

أما ابلنسبة يل أان فهي األوىل والثانية وسأقضي الثالثة والرابعة فاآلن نقرأ ما الذي يرتتب 
يستفتح هلا ويتعوذ ويقرأ سورة لكن لو أدرك ركعة من رابعية أو مغرب عليه قال 

أي مع اإلمام فهذه مسألتان ونبدأ ابألخرية ملاذا يتورك  ك معهيتشهد عقب أخرى ويتور 
, ملاذا؟ ة الرابعة, وهو مع اإلمام سيتوركمع اإلمام؟ األمام سيتورك مىت؟ يف الركعة األخري 

ألهنا ابلنسبة له هي الرابعة على املذهب لكن لو قلنا هي األوىل فسنقول ال يتورك بل 
و أدرك ركعة من رابعية أو مغرب يتشهد عقب لكن ليتورك يف اليت سيقضيها قال 

لو أدرك ركعة من رابعية ما معناها ؟ يعين أدرك الركعة الرابعة أو يف  أخرى ويتورك معه
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املغرب يعين أدرك الثالثة فبالنسبة للمأموم هل هي األوىل أم األخرية؟ هي الرابعة فلو قلنا 
خالفا للمذهب فلو قلنا أهنا األوىل  األوىل فليس هناك إشكال , دعنا نتصور أهنا األوىل

فكم يقضي عندما يقوم للقضاء؟ سيقضي الركعة الثانية مث جيلس للتشهد أليس كذلك 
فهذا هو الطبيعي لكن هي اآلن على املذهب هي الرابعة فعندما قام للقضاء يقضي ماذا؟ 

لكن لو األوىل فهل جيلس للتشهد فيها أم ال ؟ اجلواب ال جيلس , لكن املصنف قال 
فهذا قياسا على املذهب ال ينبغي  أدرك ركعة من رابعية أو مغرب يتشهد عقب أخرى

له أن جيلس ألنه اآلن يف األوىل فيقضي األوىل مث الثانية مث جيلس فهذا وال يفعل هذا ولذا 
ة بل فهذا الذي يقوله ميكن أن نقول أن هذا يضعف القول أبن ما يقضيه هو آخر الصال

, واملهم أن اخلالف هنا ال يفضي إىل عمل مؤثر فهم يقولون هو أول الصالةأن ما يقضيه 
هذا لعدم تغيري هيئة الصالة وإال ستتغري هيئة الصالة والظاهر أن ما يقضيه هو آخر 

الصالة وان ما أدرك هو أول الصالة املهم أن هذا هو املذهب وهللا أعلم فال ينبين على 
 .يف أول ركعة يقضيها جيلس للتشهد القول ابملذهب أنه

( أي يرجع )  قبل إمامه فعليه أن يرفع( أو رفع منهما )  ومن ركع أو سجد)  :قال  
هذه مسألة سبق اإلمام : وأحكام سبق املأموم  ( بعده( أي مبا سبق به اإلمام ) ليأيت به 

من لإلمام ما هي ؟ قال من ركع أو سجد : هذه الصورة األوىل أو رفع من ركوع أو رفع 
سجود هذه كلها صور سبق والسبق عندان صوراتن إما أن نقول سبق إىل ركن أو سبق 
بركن والفرق بني السبق إىل الركن والسبق بركن هو أن السبق بركن أن يشرع ابلركن قبل 

اإلمام فريكع قبل أن يركع اإلمام أما السبق ابلركن أن يشرع إىل الركن قبل اإلمام ويتخلص 
ه اإلمام قبل أن يدركه الغمام فيه معناه هو ركع قبل اإلمام فإىل اآلن هو منه قبل أن يدرك

سبق إىل ركن فلو أنه ختلص من هذا الركن مبعىن انه رفع قبل أن يركع اإلمام فهذا نقول 
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سبقه بركن كامل كأن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه , السبق إىل الركن والسبق ابلركن وعندان 
فالسبق بركن نوعني سبق بركن هو الركوع أو غري ركوع وإن كان السبق بركن هو الركوع 

الركوع عندهم أشد من غري الركوع فعندان اآلن سبق بركوع وسبق بركن غري الركوع وسبق 
إىل ركن والصورة الرابعة سبق بركنني أو أكثر فهو ما بركع ويرفع فقط بل يركع ويرفع 

 .بركن االعتدالمام ابلركوع وسبق ويسجد فمعناه أنه سبق اإل
اآلن إذا سبق بركن غري الركوع إما أن يرجع وأيت به بعد اإلمام فتصح الصالة أو ال    

يرجع جهال منه  فتصح الصالة أو ال يرجع عامدا يسبق عمدا ويتعمد أال يرجع فهذا 
تبطل صالته هااتن صوراتن إىل ركن وبركن غري الركوع , فاالحتماالت اآلن إما أن يرجع 

به مع اإلمام فتصح الصالة وتصح الركعة أو أنه ال يرجع لكنه جاهل ابحلكم أو وأيت 
انس لوجوب املتابعة فنقول تصح الصالة والركعة وال نبطل الركعة وال شيء هناك حالة 

سنبطل فيها الركعة ولكن حنكم على الصالة ابلصحة, والصورة الثالثة أال يرجع وعامل 
به بعد اإلمام فيتعمد أال أيت به بعد اإلمام فهنا تبطل وعامد فيعلم انه جيب أن أييت 

الصالة وصورة بطالن الصالة كأن سجد ورفع قبل أن يسجد إمامه فإما أن أيت مرة 
أخرى ويعيد السجود بعد اإلمام ويتابع اإلمام فإن مل يفعل هذا ومل يعده عامدا وعاملا فهذا 

ه وما أتى به جلهله صحت تركتبطل صالته وإن رجع وأتى به صحت صالته وغن 
ننتقل بسبق هو الركوع أو السبق أبكثر من ركن: هذا إن فعله عامدا تبطل صالته  .صالته

أبن ركع ورفع قبل أن يركع اإلمام عامدا هلذا الفعل تبطل صالته أما إن فعله جاهال 
 للحكم انسي لوجوب املتابعة مثال أو أنه أتى به بعد اإلمام فهذا نقول صحت صالته

وصحت الركعة , أما الصورة الثالثة أن يفعل ذلك فريكع ويرفع قبل ركوع اإلمام جاهال 
للحكم أو انس للمتابعة لكن مل يرجع وأيت ابلركوع بعد اإلمام فهناك يف املسألة األوىل 

عذرانه يف السبق بركن غري الركوع وهنا أيضا سنعذره لكن سنبطل الركعة ألنه ما أتى 
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, والصورة الرابعة كالثالثة أنه فعل هذا م فستبطل الركعة وتصح الصالةإلماابلركوع مع ا
الفعل وهو جاهل للحكم ولكنه مل يرجع وأيت به بعد اإلمام عمدا فتذكر وعرف أنه مل 

 يلزمه املتابعة ومل يرجع فهذا تبطل صالته .
عامدا خالصة األحكام: الذي سبق بركن الركوع أو أبكثر من الركوع إما أن يبتدئه   

فتبطل الصالة أو أنه ابتدأه انسيا مث بعد ذلك تذكر ومل أيت به بعد اإلمام فستبطل 
صالته يف الصورتني وعندان صورة اثلثة تصح فيها الصالة والركعة وهي أن يبتدئه جاهال 

ك السبق أو انسيا مث يستدرك فريجع إىل ما قبل الركوع مث أيت به بعد اإلمام فيكون استدر 
والصورة الرابعة اليت تبطل فيها الركعة أن يبتدئ انسيا أو  .ة وتصح الركعةفتصح الصال

جاهال مث ال أيت به جهال منه فهنا تبطل الركعة وتصح الصالة . ركن الركوع أو ركنان أو 
 أكثر.

( أي يرجع )  قبل إمامه فعليه أن يرفع( أو رفع منهما )  ومن ركع أو سجد)  :قال  
صلى هللا  لتحصل املتابعة الواجبة وُيرم سبق اإلمام عمدا لقوله ( بعدهليأيت به ( ) 
أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن ُيول هللا رأسه رأس محار أو  عليه وسلم

يعين جيعل صورته صورة محار متفق عليه واألوىل أن يشرع يف أفعال الصالة بعد اإلمام 
وإن كرب ف مقل السبق فكل ذلك منهي عنه من بعد شروع الغمام من غري ختلف والتخل

يعين مع اإلمام فيقول هو واإلمام هللا أكرب فال تنعقد صالة املأموم  معه إلحرام مل تنعقد
سلم مع اإلمام وما سبق اإلمام واملطلوب أال يسبقه وال يساويه  وإن سلم معه كره وصح

أي يعيده بعد اإلمام  وسهوا يعيده بعدهالصالة  وقبله عمدا بال عذر بطلتبل بعده 
 . وإال بطلت
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يعود اآلن إال ما كان قد ابتدأه فيمن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأت به   
( صالته ألنه  بطلت( حىت حلقه اإلمام فيه )  عمدا( أي مل يعد )  فإن مل يفعل) قال 

هوا أو جهال وإن كان سفمن ركع أو سجد قبل إمامه سبقه إىل ركن  ترك الواجب عمدا
 انتهينا من هذه املسألة . فصالته صحيحة ويعتد به

( صالته ألنه عاملا عمدا بطلت  1 وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه )مسألة أخرى:   
 بطلت( وجوب املتابعة )  وإن كان جاهال أو انسيا) سبقه بركن  سبقه مبعظم الركعة

( سبقه  وإنتصح صالته للعذر) ( فيعيدها و  فقط( اليت وقع السبق فيها )  الركعة
( أي رفع إمامه من  ركع ورفع قبل ركوعه مث سجد قبل رفعهمأموم بركعتني أبن ) 

(  إال اجلاهل والناسي( صالته ألنه مل يقتد إبمامه يف أكثر الركعة )  بطلتالركوع ) 
( لبطالهنا تلك الركعة قضاء ( اجلاهل أو الناسي )  ويصليفتصح صالهتما للعذر ) 

ألنه مل يقتد إبمامه فيها وحمله إذا مل أيت بذلك مع إمامه وال تبطل بسبق بركن واحد 
قال ومن ركع أو سجد ورفع منهما قبل  غري ركوع والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم

}أ{ حىت حلقه { فعليه أن يرجع ليأت به..قال فإن مل يفعل أي مل يعد عمدا 1إمامه }
}ب{ أو جهال فصالته صحيحة ويعتد هبا هذا يف الصورة  اإلمام تبطل صالته وإن سهوا

{ عاملا }أ{ عمدا بطلت وإن كان جاهال 2األوىل مث قال فإن ركع ورفع قبل ركوعه ..}
{ أبن ركع 3أو انسيا }ب{ تبطل الركعة فقط واملسألة الثالثة وإن سبقه مأموم بركنني }

ه مل يقتد إبمامه يف أكثر الركعة ورفع قبل ركوعه مث سجد قبل رفعه بطلت }أ{ صالته ألن
. مث قال ويصلي اجلاهل والناسي والناسي }ب{ معناه بطلت إن تعمد مث قال إال اجلاهل

. الناسي؟ تصح صالته وتبطل الركعةتلك الركعة قضاء لبطالهنا . إذاً ما حكم اجلاهل و 
وإن سها  وإن سبقه بركنني أبن ركع ورفه قبل الركوع مث سجد فإن تعمد تبطل الصالة

تبطل الركعة ملا قال إال اجلاهل والناسي اكتب عندها فتبطل الركعة مث قال وحمله إذا مل 
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أيت به مع إمامه }ج{ فأصبح هذا الذي سبق بركنني إن تعمد بطلت الصالة وإن فعله 
سهوا أو انسيا واتى به ما بطل شيء وإن مل أيت به بطلت الركعة مث قال وال تبطل بسبق 

غري الركوع معناه إذا سبق بركن الركوع مثل ما لو سبق بركنني فإما أن يتعمد ركن واحد 
ذلك فتبطل وإما إال يتعمد ذلك وأيت به فتصح وإما إال يتعمد ذلك وال أيت به انسيا 

  .فالركعة تبطل مث قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم
؟ يعين لى اإلمامكيف التخلف ع  والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم: قال املصنف

يتأخر فاإلمام يركع وهو ال يركع مث يرفع اإلمام وهو مل يركع فيتأخر عن اإلمام فالتخلف 
عن اإلمام بركن الركوع كأن يركع اإلمام ويرفع وهو يف القيام مازال كما هو فإن ختلف 

ام عمدا تبطل الصالة وإن ختلف لعذر كزحام أو سهو يف الصالة فركع اإلمام ورفع أو لزح
؟ نقول يلحق اإلمام م أن اإلمام ركع ورفع فماذا يفعلفلم يدرك هل اإلمام ركع أم ال مث عل

يركع ويرفع ويدرك اإلمام وتصح الصالة وتصح الركعة لكن لو أنه ختلف لعذر أو كذا مث 
ومل يلحق  انتبه أن اإلمام رفع من الركوع فعند ذلك يلزمه أن أييت هبذا فإن مل يفعل ذلك

وإذا ختلف بركنني فأكثر مبعىن أن اإلمام ركع ورفع واإلمام قائم مث  .بطل الركعة فقطإمامه ت
سجد اإلمام مث اعتدل وما أدركه املأموم بعد فيكون قد فاته بركنني فنقول إن فعل ذلك 

وتعمد هذا فمن ابب أوىل أنه ستبطل صالته وإن ختلف لعذر فعليه أن يلحق إمامه 
رك اإلمام فهنا تصح الصالة والركعة أو أنه ال يفعله لعذر مع ويفعل ما ختلف عنه مث يد

أمن فوت الركعة التالية يعين فاته أكثر من ركن فخشي أن يشتغل ابألركان أن تفوته الركعة 
فإذا خشي أن تفوته الركعة التالية فنقول هذه الركعة تبطل أما إذا مل يلحقه لغري عذر 

ركن إن كان لعذر أدرك اإلمام وانتهى املوضوع وأما فالصالة تبطل كذلك . إذاً التخلف ب
 إن كان لغري عذر مل يلحقه ومل يدركه وتعمد فإن الصالة تبطل .
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إذا صلى  صلى هللا عليه وسلم( لقوله  إلمام التخفيف مع اإلمتام ويسن)  :قال  
أحدكم ابلناس فليخفف قال يف املبدع ومعناه" أن يقتصر على أدىن الكمال من 

يح وسائر أجزاء الصالة إال أن يؤثر املأموم التطويل وعددهم ينحصر وهو عام التسب
" فسر يف كل الصلوات مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ يف الفجر بطوال املفصل

( 44صاحب املبدع أبنه يقتصر على أدىن الكمال مع أنه قد سبق قبل يف احلاشية ص )
الواجب مرة وأدىن الكمال ثالث وأعاله يف الكالم على صفة الصالة كانت عبارته " و 

أن  :لإلمام عشر " وهنا يقول يقتصر على أدىن الكمال فمعناه عشر أم ثالث ؟ قال
يقتصر على أدىن الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصالة إال أن يؤثر املأموم 

يع أي عدد املأمومني منحصر أما لو كان العدد كبري فلن يستط التطويل وعددهم ينحصر
وهو عام يف كل الصلوات مع أنه سبق أنه  :حصر هل يريدون التطويل أم ال قال

ومسألة أدىن الكمال ابلنسبة لإلمام ألنه قال  يستحب أن يقرأ يف الفجر بطوال املفصل
 تال يف احلاشية قال يف احلاشية هاوأدىن الكمال ثالث وأعاله لإلمام عشر وهنا إشك

ظري ل هو من كالم صاحب املبدع وإذا كان هذا التن. بنظري على قول صاحب املبدع
. واملعىن أن اإلمام يراعي املأمومني فإن كان يف فسيكون على كالم صاحب املقنع

(  ووتكره سرعة متنع املأموم فعل ما يسن ) تسبيحاته العشر تطويل فيخفف عنهم 
صلى هللا عليه النيب ( لقول أيب قتادة كان  تطويل الركعة األوىل أكثر من الثانيةيسن ) 

الوجه  1 يطول يف الركعة األوىل متفق عليه إال يف صالة خوف يف الوجه الثاين وسلم
الثاين هو: إذا كان العدو يف غري القبلة فالذي حيصل أن اإلمام ينتقل يف الركعة الثانية 

ة أطول من ويقف لتتم الفرقة األوىل مث تذهب مث أتت الفرقة الثانية فيتم هبا فتكون الثاني
 األوىل يف هذه الصورة فقط . 
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كسبح يعين وإال كان تطويل الثانية على األوىل تطويال يسريا  2 وبيسريوالصورة الثانية   
فالثانية أطول من األوىل بيسري فال أبس إذاً ال أبس يف الصورتني صالة اخلوف  والغاشية

انتظار داخل إن مل يشق إلمام ) ( ل ويستحب)  :يف الصورة الثانية والزايدة اليسرية قال
وإذا ( ألن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي مل يدخل معه )  على مأموم

 صلى هللا عليه وسلم( لقوله  إىل املسجد كره منعها( احلرة أو األمة )  استأذنت املرأة
 اودال متنعوا إماء هللا مساجد هللا وبيوهتن خري هلن وليخرجن تفالت رواه أمحد وأبو د

تفالت يعين غري متطيبات وهذا يكره منعها إال إذا خشي فتنة عليها فيمنعها أما بدون 
يف حديث  ( ملا تقدم وبيتها خري هلاوخترج غري مطيبة وال البسة ثياب زينة ) سبب فال 

وألب مث أخ وحنوه منع موليته من اخلروج إن خشي فتنة أو ضررا  وبيوهتن خري هلن 
بوها أو أخوها مينع موليته من اخلروج إذا خشي فتنة أو ضرر فيمنعها يعين أ من االنفراد

من اخلروج وهذا أوال ومينعها أيضا من االنفراد يف اخلروج أو املسكن أو حنو ذلك فله أن 
فاملرأة ضعيفة  مينعها من االنفراد خشية عليها ألنه ال أيمن الفساد عليها أو من يفسدها

 .فتحتاج من حيميها
 حكام اإلمامةفصل يف أ

 صلى هللا عليه وسلم ( لقوله العامل فقه صالته( جودة )  1 األوىل ابإلمامة األقرأ )   
يؤم القوم أقرأهم لكتاب هللا فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة فإن كانوا يف 

فاألول  السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سنا رواه مسلم
( ملا تقدم فإن اجتمع فقيهان قارائن  2 األفقه( إن استووا يف القراءة )  مث)  األقرأ 

فإن كاان قارئني قدم أجودمها قراءة مث للميزة ألنه أفقه أو أقرأ وأحدمها أفقه أو أقرأ قدم 
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ويقدم يعين لو كاان يف القراءة جيدان فيصري أكثرهم قرآان أكثرهم حفظا  أكثرمها قرآان
وأمي يعين ال حيسن الفاحتة وألهنا صالة   يعرف أحكام صالته على فقيه أميقارئ ال

فنحتاج إىل قراءة الفاحتة ومن ال حيسن الفاحتة يقدم عليه القارئ لكن ال يعرف أحكام 
إن كاان يف القراءة سواء  وإن اجتمع فقيهان أحدمها أعلم أبحكام الصالة قدمالصالة 

(  3 األسن( إن استووا يف القراءة والفقه )  مثة ) ألن علمه يؤثر يف تكميل الصال
( مع االستواء يف السن )  مثوليؤمكم أكربكم متفق عليه )  صلى هللا عليه وسلملقوله 

وتقدم بنو هاشم على سائر قريش يعين الشرف يف النسب  ( وهو القرشي 4 األشرف
الة على اإلمامة الكربى فيقيس اإلمامة الصغرى يف الص إحلاقا لإلمامة الصغرى ابلكربى

وهذا إذا استووا يف القراءة وغريها  ولقوله صلى هللا عليه وسلم قدموا قريشا وال تقدموها
 ( 6 األتقى( مع االستواء فيما تقدم )  مث( أو إسالما )  5 مث األقدم هجرة) مما تقدم 

, واختاره  وظاهر كالم أمحد تقدمي األقدم هجرة على األسن ألن املصنف هنا قدم السن
مث إن استووا يف  إن أكرمكم عند هللا أتقاكم   :لقوله تعاىلاملوفق والشارح وغريمها 

يصري ابلقرعة والقرعة عند املشاحة فإذا تنازل بعضهم فال (  7  قرع منالكل يقدم ) 
إن تشاحوا ألهنم تساووا يف االستحقاق وتعذر اجلمع فأقرع بينهم كسائر إشكال 
( إذا كاان  أحق 2 املسجد وإمام 1 البيت وساكن) ذا تقدمي آخر قال . مث ه احلقوق

ممن حضرهم ولو كاان يف احلاضرين من هو أقرأ أو أفقه يعين تصح إمامته  أهال لإلمامة
ال يؤمن الرجل الرجل يف بيته وال يف سلطانه رواه أبو داود  صلى هللا عليه وسلملقوله 

إال من ذي )   ساكن البيت أوىل إال إذا تنازل واحلديث يف مسلم فيصري عن ابن مسعود
معناه  فيقدم عليهما لعموم واليتهواملقصود به اإلمام األعظم مث نوابه كالقاضي  ( سلطان

وملا تقدم أن احلاكم أو السلطان األعظم يقدم على صاحب البيت وهذا ألن واليته عامة 
 .احب البيتمن احلديث والسيد أوىل ابإلمامة يف بيت عبده ألنه ص
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( أي حضري وهو الناشئ يف املدن  وحاضر( ابلرفع على االبتداء )  وحر) مسائل:   
 ومقيم) هو يريد أن يقول أن احلر أوىل من عكسه واحلضري أوىل من البدوي  والقرى

اخلامس أوىل من غري (  وخمتونالرابع أوىل من األعمى  وبصريالثالث أوىل من املسافر 
أي ثوابن وما  السادس و(  له ثياب ومنأي مقطوع القلفة ) لف املختون وهو األق
ألن قوله هو حر مبتدأ  ( خرب عن حر وما عطف عليه أوىل من ضدهميسرت به رأسه ) 

فاحلر أوىل من العبد واملبعض واحلضري أوىل من البدوي الناشئ واخلرب أوىل من ضدهم 
فيفوت املأمومني بعض الصالة يف  ابلبادية واملقيم أوىل من املسافر ألنه رمبا يقصر

مجاعة وبصري أوىل من أعمى وخمتون أوىل من أقلف ومن له من الثياب ما ذكر أوىل 
يعين له من الثياب ثوابن تسرته وما يسرت به  من مستور العورة مع أحد العاتقني فقط

ضئ وكذا املبعض أوىل من العبد واملتو رأسه أوىل فكامل السرت أوىل من انقص السرت 
فاملؤجر هو مالك البيت  أوىل من املتيمم واملستأجر يف البيت املؤجر أوىل من املؤجر

. مث ينتقل إىل حكم إمامة غري  واملعري أوىل من املستعريلكن املنفعة ملك للمستأجر 
معناه صحيحة لكن مع  وتكره إمامة غري األوىل بال إذنهاألوىل هل هي صحيحة ؟ قال 

م الرجل القوم وفيهم من هو خري منه مل يزالوا يف سفال ذكره حلديث إذا أالكراهة 
إال إمام املسجد وصاحب رسالة الصالة لكن احلديث فيه ضعف  أمحد يف رسالته
. مث انتقل إىل الصالة خلف الفاسق سيذكر وسبقت مسألة إمام املسجدالبيت فتحرم )

( سواء كان  قافاسق مطل خلفالصالة )   ( وال تصح أهنا ال تصح خلف الفاسق
األفعال كاملعاصي والكبائر واالعتقاد كالبدع , من جهة األفعال أو االعتقاد  فسقه

وعنه: تصح الصالة خلف الفاسق مع الكراهة , والصالة عندهم خلف الفاسق ال تصح 
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فإذا تعذرت اجلمعة خلف غريه فله أن يصلي أو  إال يف مجعة وعيد تعذرا خلف غريه
ألن اجلمعة والعيد يف الغالب ال تقوم إال مرة واحدة أما إذا كانت عيد فهو الذي يصلي 

تقام يف أماكن كثرية فلم تتعذر خلف غريه لكن لو ما كان يف البلد إال مجعة واحدة وإمام 
اجلمعة هذا فاسق فعلى املذهب ال تصح وعلى الرواية الثانية تصح لكن مع الكراهة وهذا 

ملاذا قالوا ألهنا لو مل تصح  مجعة وعيد تعذرا خلف غريه إال يفهو الصواب وهللا أعلم .  
 صلى هللا عليه وسلملقوله خلفه ألفضى ذلك إىل ترك اجلمعة وترك العيد يعين للضرورة 

ال تؤمن امرأة رجال وال أعرايب مهاجرا وال فاجر مؤمنا إال أن يقهره سلطان خياف 
إذاً ال  كما ال تصح خلف كافر( أي   ككافر)   سوطه وسيفه رواه ابن ماجه عن جابر

تصح خلف الفاسق والرواية الثانية تصح مع الكراهة كما ال تصح خلف الكافر فالصالة 
فلو  سواء علم بكفره يف الصالة أو بعد الفراغ منهاخلف الكافر معلوم أهنا ال تصح 

 وتصح خلف املخالف يفعلم بعد الفراغ أن هذا اإلمام كافر فالصالة ابطلة فيعيدها 
أي يف املسائل الفقهية فكيف تصنف الذي خيالفك يف املسائل الفقهية !!هم  الفروع

يذكرون هنا كلمة البن عقيل ذكرها ابن مفلح يف الفروع يذكرون هذه الكلمة يف هذا 
املكان يقولون وال إنكار يف مسائل اخلالف , وطبعا هذه قضية القضااي اآلن عند عامة 

نكار يف مسائل اخلالف, نقول دينني ومن غري املتدينني وهو اإلالناس عند العوام من املت
, قال صاحب وينكر وهذا ليس صحيحال أنكر , فهو عامي  أو: تعلم أوال مث قل أنكر له

الفروع نقل كالما عن ابن اجلوزي يقول فيه ] رأيت مجاعة من املنتسبني إىل العلم يعملون 
فعي ومل جيهر ابلبسملة غضبت الشافعية وإذا عمل العوام فإذا صلى احلنبلي يف مسجد شا

صلى شافعي يف مسجد حنبلي وجهر الشافعي ابلبسملة غضبت احلنابلة وهذه مسألة يل 
فيها إال اهلوى ومينع منه العلم [ فنقول من ابب مراجعة أنفسنا فمن اخلطأ أن ندرك 

أنفسنا وال ننظر  أخطاء الناس ونبني األخطاء وننتقد الناس إذا ضلوا الطريق وال ننقض
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فيما نرتكب من محاقات وال نرتاجع عن التعصب واهلوى الذي غلب علينا وأصبح جيري 
يف دمائنا مع العروق وهذه املسألة حتديدا من أكثر املسائل اليت سئلت عنها حىت جاءين 

شخص وقال إمامنا يقنت يف الفجر وجيهر ابلبسملة ونصحناه مرارا فلم يرتدع فكيف 
!! فتصور رجل إمامه جيهر ابلبسملة يف الفجر ألنه شافعي ويقنت يف صالة  العمل معه

الفجر ..يعين كأن عنده جمرم وفرغ من إجرامه وقضينا عليه ومبتدع فكيف التعامل معه 
فهذا إن صدر من الصغار فبسبب اجلهل وبسبب اهلوى والتعصب ألنه مسع فتوى عدم 

وهذا مذهب اجلمهور وبعضهم ما جيهر  اجلهر ابلبسملة أي ال جيهرون وال يقنتون
ابلبسملة وبعضهم ال يبسمل أصال فهذا مذهب اجلمهور وهذا مذهب الشافعي وهذا له 

أدلة وهؤالء هلم أدلة وحىت مسألة اجلهر يف الفجر فيها أحاديث صحيحة حىت قال ابن 
نة فيحتاج القيم أن من أراد أن يتبع السنة فيفعلها أحياان حىت يكون فعال قد وافق الس

أحياان أن جيهر وأحياان أن يقنت ويرتك يف األكثر وعلى العموم فهذا البالء إذا مل نفطن 
: حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا وزنوا أعمالكم قبل يقول رضي هللا عنهمر إليها .. وع

أن توزن وكانت إجابيت كالتايل يعين لو بعث هللا اإلمام الشافعي اآلن وصلى بك الفجر 
؟ فهذا يؤتى من اجلهل وأحياان جهال مع ا ستفعل معه هل ستصلي خلفه أم الذفما

التعصب وأحياان تعصب فقط  فسبب هذه املشكلة أحياان تكون خليط من مادتني 
ملعقتني جهل مع ملعقتني تعصب فتخرج مثل هذه احلاالت وأحياان أربع مالعق من 

طلبة العلم أو أهل العلم لألسف  اهلوى ألنه يقرأ يف كتب أهل العلم فهذا سيكون من
واملشايخ غري معصومني وال أان معصوم وال أحد معصوم فبعض الناس ابتاله هللا ابلتعصب 
فيقرأ يف كتب أهل العلم اخلالف يف مسألة اجلهر ابلبسملة ويسرد األدلة يف تصحيح جهر 

خالف من يعتقده ابلبسملة مث بعد ذلك يصر على أن القول امل صلى هللا عليه وسلمالنيب 
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, خالف النصوص يف رأيك لطريق وأن هذه النصوص ليست صحيحةأنه أخطأ وضل ا
فأنت ال أتخذ هبذا يعين هذا القول إذا رأيته ضعيفا فأنت ال تعمل به أما أنك تنصب 

نفسك حكما يف مسائل االجتهاد وأن من أخطأ فقد ضل وقد أصاب الضالل وهللا هذا 
أحبث املسألة بتجرد مث بعد ذلك ظهر يل الصواب وهو عدم هو التعصب بعينه و فأان 

, لكن هذا الصواب الذي ظهر لك هل هو الزم لك هر ابملسألة فإذا ظهر لك هذا فبهاجل
 إبتباعك؟ يلزمك أنت فقط أما األمة فلم تؤمر  صلى هللا عليه وسلمأم الزم ألمة حممد 

أما أنت فلست معصوم , تقول  وسلمصلى هللا عليه رسول هللا حممد  إبتباعوإمنا أمرت 
النصوص واضحة ! نقول هي واضحة لك أنت أما يل أان فالذي اتضح يل أن النصوص 

خالف ذلك فمن أتبع , أتبعك أنت أم أتبع ما ظهر يل من احلق؟ فهذا تعصب لكن 
أحياان التعصب يغلف ابسم الكتاب والسنة فيصبح التعصب على كتاب هللا وسنة رسول 

فيقول أان ال أتعصب لنفسي, أان أتعصب للكتاب والسنة  هللا عليه وسلم صلىهللا 
وانتبه  –فالكتاب والسنة اي أخي ما نصت على قولك بل أنت الذي فهمت هذا القول 

فإذا كانت املسألة حتتمل  –أن هذا الذي أقول يف اجلهر ابلبسملة او القنوت هذا مثال 
س معىن ذلك أن غريك ال جيوز له أن يفهم والكتاب والسنة أنت فهمت منه معىن فلي

خالف ذلك لكن حىت هذا الكالم سأضع له ضابط فانتبه ألنه سيظهر اليوم من خيرق 
اإلمجاع فيقول هذا الذي ظهر يل , حنن ال نتكلم عن املسائل القطعية أما املسائل القطعية 

غدا وال بعد غد وال فيما  فال جيوز اخلروج عنها فال ميكن أن يظهر اليوم من يبيح الراب وال
سبق يبيح الراب أو يبيح اخلمر أو الزان ..فهذه قطعيات واملسائل القطعية ليس ألحد أن 

جيتهد فيها ومن اجتهد فيها بزعمه وخالف اإلمجاع فال شك انه قد احنرف وضل ضالال 
ل مبينا وقد يكفر إذا خالف إمجاعا معلوما من الدين ابلضرورة فأان أتكلم عن مسائ
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االجتهاد ومسائل اخلالف اليت وقع اخلالف فيها بني أهل العلم ..فاإلنكار والتشنيع ال 
 جيوز أما القطعيات فهذا موضوع آخر.

: وهذه مسألة اجتهادية والعصبية فيها جمرد هوى مينع منه العلم قال ابن قال رمحه هللا   
لعوام بل العلماء كانت أايم عقيل رأيت الناس ال يعصمهم من الظلم إال العجز وال أقول ا

احلنابلة مبسوطة يف أايم ابن يوسف وهو قاض من قضاة ذاك الزمان فكانوا يتسلطون 
قائل هذا هو أبو الوفا ابن عقيل من أئمة  –ابلبغي على أصحاب الشافعي يف الفروع 

و احلنابلة فيقول هذا الكالم على احلنابلة وهذا هو التجرد فليس دائما فريقا واحدا ه
املمتاز واآلخر سيء , فأحياان بعض الناس من املتدينيني لألسف يكون أسوء من مشجي 

قال حىت ال ميكنوهم من اجلهر والقنوت وهي مسألة اجتهادية  –فرق كرة القدم ! ما هذا 
فلما جاءت أايم النَّظَّام وهو من الشافعية ومات ابن يوسف وزالت شوكة احلنابلة استطال 

شافعي استطالة السالطني الظلمة فاستعدوا ابلسجن وآذوا العوام عليهم أصحاب ال
فابن عقيل غري راض عن  –ابلسعاايت والفقهاء ابلنبذ والتجسيم فتدبرت أمر الفريقني 

فتدبرت أمر الفريقني فإذا هبم مل تعمل  -هذا وال ذاك فيقول ال هؤالء خري وال هؤالء بركة
أفعال األجناد والعسكر األجناد يصولون يف  فيهم آداب العلم وهل هذه األفعال إال

 دولتهم ويلزمون البطالة يف مدينتهم [ انتهى ما قاله رمحه هللا تعاىل.

 وإذا ترك اإلمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صالهتما: صنف رمحه هللاقال امل  
وإن كان عند يقصد صالة املأموم إذا ترك اإلمام ما يعتقده واجبا عنده هو فتبطل صالته 

ألن صالة اإلمام صحيحة وهو يصلي خلفه فهمت الفرق اآلن؟ مثال  مأموم وحده مل يعد
إذا كان اإلمام يعتقد أبن التسبيح واجب ترك التسبيح يف الركوع وهو يعتقده واجبا معناه 
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بطلت صالته عند نفسه وبطلت عند املأموم لكن لو أنه يرى أن التسبيح ليس بواجب 
الركوع وال يف السجود واملأموم يراه واجبا فصالة اإلمام صحيحة وابلتايل فما سبح يف 

ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا خمتلفا فيه بال أتويل وال تقليد صالة اإلمام صحيحة 
بدون أتويل وال تقليد بل ترك ركنا تشهي فال هو مقلد لعامل أفتاه وال هو جمتهد فرأى  أعاد

الرجل خلف املرأة ال (  امرأة خلفصح صالة رجل وخنثى ) ( ت وال)  أنه ليس بركن 
تصح صالته واخلنثى خلف املرأة ال تصح صالته الحتمال أن يكون اخلنثى رجال فال 

تصح وقلنا مرارا أن اخلنثى الذي فيه تشوه يف اخللقة يف عضوه التناسلي حبيث ال يعرف 
(  للرجال خنثىخلف ) (  والحلديث جابر السابق ) هل هو رجال أو امرأة قال 

إذاً الصورة األوىل : رجل أو خنثى خلف امرأة ,  واخلناثي الحتمال أن يكون امرأة
والثانية الرجل ال يصلي خلف اخلنثى الحتمال أن يكون يصلي خلف امرأة واخلنثى ال 

 تصل خلف خنثى الحتمال أن تكون اإلمام امرأة واملأموم رجل .

يعين ال يصح أن يصلي الصيب إمام يف  فرض يف 3 لبالغصىب ( إمامة )  وال)  قال   
عند  ال تقدموا صبيانكم صلى هللا عليه وسلملقوله  صالة الفرض وعنه : تصح .

إذاً إمامة الصيب يف الفرض للبالغني ال  قاله يف املبدع وتصح يف نفلالديلمي وهو ضعيف 
(  وال)  :صح والرابعة قالتوإمامة صيب مبثله تصح على املذهب والرواية الثانية تصح 

األخرس أي الذي ال  ألنه أخل بفرض الصالة لغري بدل ( ولو مبثله أخرسإمامه ) 
يتكلم فال يستطيع قراءة الفاحتة أصال فإذاً ال يصلح أن يكون إماما ألنه ال يستطيع أداء 

رض ألنه أخل بفالفاحتة وليس له بدل عنها خبالف الذي يعجز عن القيام فيصلي جالسا 
فالعاجز عن الركوع ال يؤم إال العاجز عن الركوع والسجود كذلك قال  الصالة لغري بدل

أي على القيام لكن استثىن  ( أي ال تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليهأو قيام) 
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(  علته املرجو زوال( أي الراتب مبسجد )  إال إمام احلي)  مسألة واحدة فقال 
الصالة خلف العاجز عن القيام؟ يقول ال إال يف حالة واحدة خالصة املسألة هل يصح 

إذا كان هذا العاجز هو إمام احلي وإمام املسجد الراتب وأصابته علة يرجى زواهلا أما لو 
فهذا يف  لئال يفضي إىل ترك القيام على الدوامكانت دائمة فال يصلى خلفه ملاذا؟ قال 

وراءه  ويصلون) ا فكيف يصلون وراءه؟ اإلمام الراتب الذي أصابه مرض فصلى جالس
يعين هلم أن يصلوا قياما وهلم أن يصلوا  ( ولو كانوا قادرين على القيام جلوسا نداب
يف بيته وهو شاك فصلى  صلى هللا عليه وسلملقول عائشة صلى النيب جلوسا مثله 

عل جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إمنا ج
اإلمام ليؤمت به إىل قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون قال ابن عبد الرب 

لكن بعض أهل العلم قال أن هذا قد نسخ بصالة  روي هذا مرفوعا من طرق متواترة
آخر حياته ألنه صلى جالسا ومن وراءه قياما فقالوا هذا  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

فإن ابتدأ ) إلمام اجلالس جالسني وإمنا نصلي قياما منسوخ وال جيوز أن نصلي خلف ا
( أي حصلت له علة عجز معها عن القيام )  قائما مث اعتل( اإلمام الصالة )  هبم

صلى يف مرض موته قاعدا  صلى هللا عليه وسلم( ألنه  فجلس أمتوا خلفه قياما وجواب
ابتدأ هبم قائما كما وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه وكان أبو بكر قد 

أن اإلمام إذا بدأ الصالة جالسا لنا أن نصلي خلفه  إذاً على املذهبأجاب به اإلمام  
وتصح )  :. قالة أو مرض فجلس فنبقى قياماجلوسا وإذا صلى قائما مث أصابته عل

كاألمي هذه األوىل به سلس بول مبأموم به سلس بول (  سلس بول مبثله خلف من به
وال تصح خلف )  :مث قال ،لثانية فاألمي الذي ال حيسن الفاحتة يصلي مبثلههذه ا مبثله
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(  متنجسوال خلف ) فال تصح صالته وال الصالة خلفه  ( حداث أصغر أو أكرب حمدث
أما  ( ألنه ال صالة له يف نفسه ذلك يعلمجناسة غري معفو عنها إذا كان )  وهذا الثاين

كان جيهل ذلك, إذا كان يعلم ذلك قلنا صالته   لو كان جيهل احملدث أو املتنجس إذا
املأموم حىت ( جهل ) و  ( أي اإلمام ) فإن جهل هو) ابطلة وكذا صالة من خلفه 

إذا صلى  صلى هللا عليه وسلم( لقوله  ملأموم وحده( الصالة )  انقضت صحت
الرباء  اجلنب ابلقوم أعاد صالته ومتت للقوم صالهتم رواه حممد بن احلسني احلراين عن

خالصة املسألة إذا صلى اإلمام واملأموم  بن عازب وإن علم هو أو املأموم فيها استأنفوا
وجهل أنه حمدث أو متنجس وما علم إال بعد الصالة فاإلمام صالته ابطلة واملأموم صالته 
صحيحة أما إذا علم أثناء الصالة فكل من اإلمام واملأموم صالته ابطلة أو علم املأموم أن 

 .م غري متوضأ فصالة االثنني ابطلةإلماا

مر بنا قول املصنف وال تصح خلف حمدث حدث أصغر أو اكرب وال خلف متنجس 
جناسة غري معفو عنها إذا كان يعلم ذلك ألن صالته ابطلة يف نفسه فإن جهل هو أي 
اإلمام وجهل املأموم كذلك أن اإلمام متنجس أو حمدث حىت انقضت الصالة صحت 

فقط وليس لإلمام وإن علم هو أي اإلمام أو املأموم يعين علم أمحدمها فيها أي للمأموم 
الكل وإن علم معه واحد أعاد الكل يف الصالة استأنفوا الصالة يعين تبطل الصالة 

رية وعلم معه واحد فقط للعلم ببطالن صالة اإلمام فلو كان يصلي مع اإلمام مجاعة كث
بعشرة وواحد من العشرة علم أن اإلمام فيه جناسة أو  , نفرض أن اإلمام يصليأعاد الكل

 .اجلميع ويف وجه يعيد العامل فقط حمدث فقال املصنف يعيد الكل يعين تبطل صالة
يف إخالل  2 أو شك 1 أنه ترك واجبا عليه فيها سهوايعين املأموم  وإن علم :قال  

فال تبطل الصالة علم أنه ترك الواجب سهوا  إمامه بركن أو شرط صحت صالته معه
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خبالف ما لو ترك هبذا , أو شك أن اإلمام ترك ركنا أو شرطا فال تبطل الصالة بشكه 
ال خيفى على املأموم أن اإلمام ترك  ألنه ال خيفى غالباللقبلة  أو االستقبالللعورة  السرتة

وإن كان أربعون فقط يف مجعة ومنهم واحد حمدث أو جنس السرتة أو استقبال القبلة 
ألهنم أربعون فقط فلو كانوا واحد وأربعون  عاد الكل سواء كان إماما أو مأموماأ

لصحت وال يعيدون والقصد عنا أن األربعون شرط للجمعة وكانوا أربعون فقط ال أكثر 
ففيهم واحد حمدث أصبحوا تسعة وثالثني فيعيد الكل سواء كان إماما أو مأموما لفقد 

( منسوب إىل األم كأنه على احلالة اليت  صح إمامة األميت وال)  العدد املعترب للجمعة 
الفاحتة أو يدغم فيها ما  ( أي ُيفظ ) من ال ُيسن( أي األمي )  وهوولدته عليها ) 

إذاً عندان انس ال تصح  ( أبن يدغم حرفا فيما ال مياثله أو يقاربه وهو األرت ال يدغم
يدغم فيها ما ال يدغم أبن يدغم  2ة , إمامتهم : أوال األمي وهو الذي ال حيسن الفاحت

) , والثالث الصفة أو يف أحدمها ويسمى األرت حرفا فيما ال مياثله أو يقاربه يف املخرج أو
العاملني  ربكما يف احلمد هلل   ( بغريه وهو األلثغ كمن يبدل الراء غينا أو يبدل حرفا

ملغضوب غري املغظوب عليهم فيجعل غري ا إال ضاد املغضوب والضالني بظاءفيبدهلا غينا 
وال الظالني فيقول أن هذه ال تبطل الصالة والتعليل يقول ألهنما من طرف اللسان وبني 

األسنان ويف وجه ال تصح فاملذهب أهنا تصح ألهنا متقاربة لكن يف وجه آخر أهنا ال 
حن فيها أو يل) : بح ترك حرفا من الفاحتة, الرابعتصح كغريها ألنه إذا قرأها مغظوب فيص

ككسر كاف إايك يعين ال تصح إمامته وحييل املعىن أي يغري املعىن ( حلنا ُييل املعىن 
من اهلدية  وفتح مهزة اهدانفيقول أنعمُت يعين أان  وضم اتء أنعمتفيقول إايِك نعبد 

تعبَد فال يتغري املعىن  فإن مل ُيل املعىن كفتح دال نعبدفإذا حلن حلنا لكن ال يغري املعىن 
( فتصح ملساواته له وال يصح اقتداء  مبثله إال)  مل يكن أميانستعنَي  نون نستعنيو 
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والعلة عدم املساواة  عاجز عن نصف الفاحتة األول لعاجز عن نصفها اآلخر وال عكسه
إذاً بنّي عدم صحة إمامة األمي ومن هو األمي .. إال مبثله فيمكن وكذا الذي ال حيفظ 

وال اقتداء قادر على  يصل مبن ال حيفظ إال نصفها الثاين إال نصف الفاحتة األول ال
املأموم يستطيع أن أييت ابألقوال الواجبة واملأموم عاجز عنها  األقوال الواجبة بعاجز عنها

( وال صالة من  صالته على إصالحه مل تصح( األمي )  قدر وإن) فال تصح إمامته 
ألمي يستطيع تعلم الفاحتة ومل يتعلم نقول ال كان ا  ائتم به ألنه ترك ركنا مع القدرة عليه

 تصح صالته نفسه وال إمامته لغريه ألنه ترك ركنا مع القدرة عليه .
أ هو كثري اخلطأ يف  أي كثري اللحن الذي ال ُييل املعىن 1(  وتكره إمامة اللحن)   

أن  يف غري الفاحتة مل مينع صحة إمامته إالب  فإن أحالهالفتحة والضمة والكسرة 
غري الواجبة يعين يف السنة فقال هذا ال مينع صحة إمامته إال إن تعمده ألنه  يتعمده

مستهزأ يعين الشرح الكبري فالفاحتة نشرتط فيها أال يلحن فيها حلن حييل املعىن أما لو كان 
يلحن حلن حييل املعىن يف غري الفاحتة فيصري هذا اللحن الذي حييل املعىن فبطل القراءة 

وإن أحاله يف غريها سهوا أو جهال أو آلفة ما أتى ابلسورة اليت بعد الفاحتة  فكأنه
ج يعين يف غري الفاحتة صحت صالته ألننا قلنا أن اخلطأ يف غري الفاحتة  صحت صالته

ألن القراءة سنة فاللحن فيها الذي حييل املعىن يبطل هذه القراءة فيصري كأنه صلى بقراءة 
وحنومها  3,  2 ( الفأفاء والتمتام( تكره إمامة )  و)  تليها الفاحتة دون السورة اليت

 من ال يفصح( تكره إمامة ) و والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام من يكرر التاء ) 
اآلن يتكلم على  ( كالقاف والضاد وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا ببعض احلروف

يعين تكره إمامة  أعمى وأصمإمامة  يعين وكذا من تكره إمامته لكن تصح مع الكراهة
أعمى وأصم واملقصود أن يكون أعمى فقط أو أصم فقط؟ ال , بل جيمع االثنني أعمى 

خروجا من اخلالف للنجاسة  6 وأقلفأصم وهذا اخلامس ألنه ال ميكن تنبيهه إذا سها 
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رأس  فاألقلف هو غري املختون فقد تكون هناك جناسة يف عضوه ألنه فيه زايدة جلدة يف
أو رجلني   7وأقطع يدين الذكر وهذه اجللدة قد يبقى فيها شيء من النجاسة وال تغسل 

واملقصود هنا ابلنسبة للرجلني إن جعل له رجلني من خشب وإال فال  9 أو إحدامها 8
أي الذي يركب رجلني من اخلشب , أو أحدمها والكراهة هنا لإلخالل بعضو من أعضاء 

ابلركن فتكره إمامة أقطع اليدين, وأقطع الرجلني تكره إمامته السجود مع عدم اإلخالل 
إذا كان له أرجال صناعية وإال فال يعين ال يقوم هذا فإذا مل ميكنه القيام فال تصح غمامته 

ومن يصرع فتصح , والعاشر  إذا قدر على القيامإال بواحد مثله ال يستطيع القيام قال 
أيضا وهذه ختتلف عن الكراهة  ( يكره ونقص ) إمامتهم مع الكراهة ملا فيهم من ال

صلى هللا عليه ( لنهيه  ال رجل معهن فأكثر أجنبية( امرأة )  أن يؤم)  :املاضية قال
أن خيلو الرجل ابألجنبية فإن أم حمارمه أو أجنبيات معهن رجل فال كراهة ألن  وسلم

( أن  أو) عشر قال  . الثاينالصالة صلى هللا عليه وسلمالنساء كن يشهدن مع النيب 
يعين أكثر  ( كخلل يف دينه أو فضله قوما أكثرهم يكرهه حبق) يعين يكره أن يؤم  يؤم

املأمومني يكرهون اإلمام لكن حبق وليس بباطل فقد يكون اإلمام على احلق لكن هم 
 لقولهاملبطلون لكن إذا كانوا يكرهونه حبق ألنه عنده ركاكة يف دينه أو نوع فساد يف دينه 

ثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم العبد اآلبق حىت يرجع وامرأة ابتت  صلى هللا عليه وسلم
وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الرتمذي وقال يف املبدع حسن 

وفيه لني فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فال كراهية يف يعين فيه ضعف .  غريب
وهم يكرهونه لدينه ويكرهونه لسنته ويريدون إماما  يعين هو صاحب دين وسنة حقه

 مرتاخيا مثلهم فال عربة هنا بكراهيتهم.
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 ( دينهما سلم إذا 2 واجلندي 1 وتصح إمامة ولد الزان) : صور أانس تصح إمامتهم   
هبذا الشرط , وملاذا ينص عليهما هنا؟ يقصد أن كونه ولد زان يف حد ذاته ال عالقة له 

وكذا إذا سلم دينه فإمامته صحيحة , والثاين اجلندي إذا سلم دينه والثالث بصحة إمامته ف
يؤم  صلى هللا عليه وسلم لعموم قولهأي لإلمامة  حيث صلحوا هلا 4اللقيط واألعرايب 

وبنص على هذا ألن مثل هؤالء قد يتبادر إىل الذهن أن ولد الزان كذا وكذا  القوم أقرؤهم
 حب دين وصحت إمامته وكونه ولد زان هذا ال دخل له هوفال تصح إمامته فإذا كان صا

, أما اجلنود ففي عهد املصنف وبعد عهد املصنف وإىل فيه وإذا صلح دينه فسيدخل اجلنة
يومنا هذا يغلب على اجلنود عدم التعلم والظلم والبطش وكذا وهذا ال ينايف أن هناك من 

وعن بيئته وحقيقة حىت يف زمننا هذا اجلنود من خياف هللا ولك املصنف يتكلم عن أايمه 
لكين رأيت أيضا كثري من  ،ند هم أسوء الناس وأسوء أخالقايف كثري من بالد العامل جتد اجل

العسكريني يف كثري من بلدان العلم فيهم دين وعلم وصالح وخري فالعربة ليست بوظيفته 
ويكون فيه جفاء فكل واللقيط ألنه ال يعرف من أهله واألعرايب ألنه جاء من البادية 

 .هؤالء تصح إمامتهم إذا صلحوا هلا
مثل من يصلي  ( 1من يؤدي الصالة مبن يقضيها وعكسه  ( تصح إمامة )و )  :قال  

الظهر أداء ومن وراءه يصلي الظهر قضاء أو العكس اإلمام يقضي ظهر البارحة واملأموم 
ر قضاء أو ظهر اء خلف ظهإذاً ظهر أد من يقضي الصالة مبن يؤديهايصلي ظهر اليوم 

 ؟ الذي اختلف هوا الذي اختلف؟ هل الصالة اختلفت, مقضاء خلف ظهر أداء
, إذاً ال تدخل مسألة من يصلي الظهر قضاء خلف من القضاء واألداء مع احتاد الصالة

ألن الصالة واحدة وإمنا اختلف الوقت وكذا يصلي العصر أداء فليست هذه مسألتنا 
. إذاً من يؤدي الصالة مبن يقضيها هذا الثالث لف ظهر يوم آخرلو قضى ظهر يوم خ

ومن يقضيها مبن يؤديها ومن يقضيها مبن يقضيها مع احتاد الصالة لكن لو اختلفت 
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 ال)  :الصالة فعلى املذهب ال تصح فهذه ثالث صور وهناك صورة أخرى تصح فيها قال
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال  مصلى هللا عليه وسل( لقوله  مبتنقل مفرتض( ائتمام ) 

من املفرتض؟ املفرتض يعين ال يصح ائتمام املفرتض خلف املتنفل إذاً  ختتلفوا عليه
الفريضة خلف النفل ال كإمام يعيد اجلماعة ملن يصلي أداء فهو قال ائتمام مفرتض معناه 

سها إذا كان أن املأموم يصلي الفريضة واإلمام يصلي انفلة فهذه الصورة ال جتوز, وعك
اإلمام هو الذي يصلي الفريضة واملأموم متنفل فتصح لكن اكتب: وعنه : يصح ائتمام 

ويصح النفل خلف الفرض وال مفرتض مبتنفل واختارها املوفق وتقي الدين ابن تيمية 
( ولو  من يصلي الظهر مبن يصلي العصر أو غريمها( يصح ائتمام )  والعكس ) 

 ليت تصح برتقيم واليت ال تصح برتقيم آخرنريد ترقيم الصور امجعة 
  من يؤدي الصالة مبن يقضيها -1يصح       

 من يقضي الصالة مبن يؤديها -2             
 قضى ظهر خلف ظهر آخر-3               

 ويصح النفل خلف الفرض -4                
 غري املسبوق إذا أدرك دون ركعة -5                

 نفل خلف نفل آخر ال خيالفه يف أفعاله -6                
   ائتمام مفرتض مبتنقل -ال يصح     أ 

  من يصلي الظهر مبن يصلي العصر أو غريمها -ب            
 إحدامها ختالف األخرى -ج             

ألن املسبوق إذا أدرك دون الركعة فسيصليها  يف غري املسبوق إذا أدرك دون ركعة :قال  
ظهر واإلمام صلى مجعة فاختلفت الصالة ومع ذلك جازت فهذه الصورة اخلامسة واكتب 
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عند قوله ال يصح ائتمام من يصلي الظهر مبن يصلي العصر : الختالف الصالتني وعنه 
يصح واختارها ابن عقيل واملوفق وتقي الدين والنفس متيل إليه لكن ليس هذا هو املقام 

ب ..ويف مسألة اجلمعة إذا أدرك املسبوق دون ركعة اكتب: فاملقام اآلن هو شرح الكتا
 فإنه ينويها ظهرا واإلمام ينويها مجعة .

الصورة الثالثة  قال يف املبدع فإن كانت إحدامها ختالف األخرى كصالةقال يف املبدع   
منع  فرض كفاية وعيد فرض كفايةوجنازة سنة  واستسقاء سنةكسوف مما ال يصح 

إذا كانت الصالة إحدامها ختالف األخرى يف األفعال فيقول ال تصح إذا   يعين مينع فرضا
وقيل ونفال ألنه يؤدي إىل كانت فرضا , قيل ونفال أيضا يعين ال تصح ال فرضا وال نفال 

: فإن كانت إحدى الصالتني ختالف األخرى كصالة قال يف الكايف املخالفة يف األفعال
ا أو غريمها خلف من يصليهما مل تصح رواية الكسوف واجلمعة خلف من يصلي غريمه

واحدة , فإذا كانت الصالة اليت تصلى خلف صالة أخرى ختالفها يف األفعال و 
الكسوف فيها ركوعني وقيامني أم االستسقاء فال , واجلنازة ختتلف متاما والعيد يشبه 

أن يصلي   االستسقاء فيه تكبريات فقط فيقول غن كانت ختالفها يف األفعال فال ميكن
كسوف خلف استسقاء أو استسقاء خلف الكسوف أو الكسوف خلف العيد .. يقول 

فيؤخذ منه صحة نفل خلف يف املبدع : منع فرضا وحىت نفال ال جتوز أهـ قال املصنف 
فال ختالفها يف األفعال ركعتني  كشفع وتر خلف تراويح نفل آخر ال خيالفه يف أفعاله
وما هو القول  حىت على القول الثاين األفعال وكلها نفل وركعتني فليس هناك خمالفة يف

الثاين؟ وهو الذي مينع النفل خلف النفل يعين الذي مينع الصالة إذا اختلفت هيأهتا وهو 
يف قوله وإن كانت إحدامها ختالف األخرى فتمنع نفال وفرضا لكن تصح إذا كانت ال 

 ختالف .
 ملخص الصور السابقة اليت تصح:  
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 من يؤدي الصالة مبن يقضيها مع احتاد اجلنس -1             
 من يقضي الصالة مبن يؤديها مع احتاد اجلنس -2             

 قضى ظهر خلف ظهر آخر-3               
 النفل خلف الفرض مع احتاد اجلنس -4                
 غري املسبوق إذا أدرك دون ركعة -5                

 نفل خلف نفل آخر مع عدم خمالفتها -6                
 ملخص الصور املمنوعة اليت ال تصح:   

 الفرض خلف النفل, وعندان رواية أهنا تصح.  -أ             
 الفرض خلف فرض آخر من غري جنسه وهناك رواية أخرى أهنا تصح. -ب            

 يف األفعال. إحدامها ختالف األخرى -ج             
 يف موقف اإلمام واملأمومني فصل

 خلف( رجاال كانوا أو نساء إن كانوا اثنني فأكثر )  يقف املأمومونالسنة أن )   
كان إذا قام إىل الصالة قام أصحابه خلفه   صلى هللا عليه وسلم( لفعله  1 اإلمام

فإمام العراة يقف  1أ ألنه مستثىن من  ويستثىن منه إمام العراة يقف وسطهم وجواب
ملخص :  واملرأة إذا أمت النساء تقف وسطه استحبااب وأييتطهم وال يتقدم , ب وس

املأموم موقفه إما خلفه أو عن جانبيه أو عن ميينه والذي ال يصح عن يساره فقط مع 
( وقوفهم )  ويصح)  خلو ميينه أو قدامه فهذا ال يصح أو فذا خلفه فأيضا ال يصح 

ألن ابن مسعود صلى بني  3(  عن جانبيه أو 2عن ميينه ( أي مع اإلمام )  معه
فعل رواه أمحد وقال ابن  صلى هللا عليه وسلمعلقمة واألسود وقال هكذا رأيت النيب 
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وهو يف صحيح مسلم دون  عبد الرب ال يصح رفعه والصحيح أنه من قول ابن مسعود
أي ال قدام (  1 إلقدامه)   صلى هللا عليه وسلماللفظة األخرية هكذا رأيت رسول هللا 
أي بتكبرية اإلحرام أي فال تنعقد ولو فقط بتكبرية  اإلمام فال تصح للمأموم ولو إبحرام
وهو  ألنه ليس موقفا حبال واالعتبار مبؤخر القدماإلحرام أمامه وليست الصالة كاملة 

يعين لو ما تقدم ابلعقب فال يضر إن تقدم ابألصابع فأي شيء آخر  وإال مل يضرالعقب 
وإن صلى قاعدا فاالعتبار ابإللية حىت لو مد رجليه وقدمهما على ه فال أبس تقدم ب

مؤخر القدم  –كيف نعترب التقدم واملساواة أ   اإلمام مل يضر وإن كان مضطجعا فباجلنب
ابجلنب . فإذا كان قائما فالعربة ابلعقب أي مؤخر  –ابإللية , ج  –أي العقب , ب 

قعدة اليت جيلس عليها وهي اإللية وإن كان مضطجعا القدم وإن كان قاعدا فالعربة ابمل
وتصح داخل الكعبة إذا فالبد أن يكون جنبك هذا ليس متقدما على رجل من جبوارك 

داخل الكعبة إذا جعل وجهه إىل وجه  جعل وجهه إىل وجه إمامه أو ظهره إىل ظهره
جعل ظهره إىل  اإلمام فال أبس, وإن جعل ظهره إىل ظهر اإلمام تصح الصالة أما إذا

ال إن جعل ظهره إىل وجه إمامه ألنه وجه اإلمام فأصبح قدام اإلمام فال تصح الصالة 
فإن كان هذا خارج الكعبة  متقدم عليه وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت

االثنني يف جهتني خمتلفتني فاإلمام بينه  املأموم يف جهته أقرب من اإلمام يف جهته جاز
ثال ثالثة أمتار واملأموم يف اجلهة الثانية وبينه وبني الكعبة مرتين فتصح أما وبني الكعبة م

إن مل يكوان إذا كاان يف جهة واحدة وواحد فيهما أقرب وهو املأموم فال تصح ألنه متقدم 
ويغتفر التقدم يف شدة ألنه متقدم على اإلمام  يف جهة واحدة فتبطل صالة املأموم

دة اخلوف ضرورة فيمكن أن يصلي أمام اإلمام لكن إذا كان فش خوف إذا أمكن املتابعة
يستطيع أن يتابع اإلمام أما إذا كان متقدما عليه كثريا حبيث ال ميكن املتابعة فحصل خلل 

 عن يساره فقط( يصح للمأموم إن وقف )  وال)  هنا بسبب عدم القدرة على املتابعة 
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أدار ابن عباس  لى هللا عليه وسلمص( أي مع خلو ميينه إذا صلى ركعة فأكثر ألنه 
وإذا كرب عن يساره أداره من ورائه إىل ميينه فإن كرب معه  2 وجابر عن يساره إىل ميينه

آخر وقفا خلفه فإن كرب اآلخر عن يساره أدارمها بيده وراءه فإن شق ذلك أو تعذر 
اخل ليصليا تقدم اإلمام فصلى بينهما أو عن يسارمها ولو أتخر األمين قبل إحرام الد

ألنه يسري ألنه أتخر وصار فذاً وما صار فذاً ركعة كاملة فلو صار فذاً ركعة   خلفه جاز
ولو أدركهما الداخل جالسني كرب وجلس عن ميني صاحبه أو كاملة بطلت صالته 

وهذه صورة أخرى فإذا أدركهما جالسني سيكرب وجيلس عن ميني صاحبه أو  يسار اإلمام
أين يقف اآلن؟ ميني اإلمام فإما أن يقفوا أيضا يف اليمني فيصري  يسار اإلمام , صاحبه

اآلن ال  وال أتخر إذا للمشقةاالثنان يف اليمني أو يقف يسار اإلمام ويصبحا جبانبيه 
ال يستطيعون والزمىن   كالزمىن ال يتقدمون وال يتأخروننستطيع أن نؤخر أحد املصلني 

َعد فال نقدمه وال نؤخره ُق 
( أي  خلفه( أي الفرد )  الفذ( تصح صالة )  وال) كامل

( إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو انسيا عاملا أو  الصف خلف أو)  3خلف اإلمام 
ال  صلى هللا عليه وسلملقوله ال دون الركعة فإن كان أقل من الركعة فال إشكال  جاهال

جال ر  صلى هللا عليه وسلم صالة لفرد خلف الصف رواه أمحد وابن ماجه ورأى
يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصالة رواه أمحد والرتمذي وحسنه وابن ماجه 

( خلف رجل  امرأة( الفذ خلف اإلمام أو الصف )  إال أن يكون ) وإسناده ثقات
إذاً صالة الفذ خلف الصف ركعة كاملة تبطل الصالة إال  فتصح صالهتا حلديث أنس

 املرأة فتصلي وحدها.
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يعين تقف موقف الرجل فالرجل يقف  ن وقفت جبانب اإلمام فكرجلوإمصافة املرأة:   
يعين لو وقفت بصف الرجال  وبصف رجال مل تبطل صالة من يليها أو خلفهاعن ميينه 

فال تبطل صالة من يليها أي جبانبها أي من كان يف صفها أو كان خلفها مع الكراهة 
يمكن أن يقتدوا وهذا مع ف فصف اتم من نساء ال مينع اقتداء من خلفهن من رجال

روي عن عائشة يعين استحبااب فقط  ( نداب وإمامة النساء تقف يف صفهن) الكراهة 
مثل  وأم سلمة رضي هللا عنهما فإن أمت واحدة وقفت عن ميينها وال يصح خلفها

 الرجال .

, م ؟ الرجال مث الصبيان مث النساء, من الذي يلي اإلمامث يتكلم عن صفوف الرجال  
آلن سيقدم املصنف إىل رجال وصبيان ونساء وسيقسمهم كلهم إىل أحرار وعبيد وا

أي استحبااب وليس وجواب فليس املعىن انه واجب  ( ويليه)  وسيقدم األحرار على العبيد 
(  الرجالأي اإلمام من املأمومني )  , ذا ما حصل هذا الشيء تبطل الصالةحبيث إ
ليليين منكم أو لو  صلى هللا عليه وسلملقوله  مث العبيد األفضل فاألفضل األحرار

صلى ( لقوله  النساء مث( األحرار مث العبيد )  الصبيان مث)  األحالم والنهي رواه مسلم
أخروهن من حيث أخرهن هللا ويقدم منهن البالغات األحرار مث األرقاء  هللا عليه وسلم

ن وقف اخلناثى صفا مل تصح مث من مل تبلغ من األحرار فاألرقاء الفضلى فالفضلى وإ
(  جنائزهم يفكالرتتيب ) ملاذا؟ ألن كال منهم قد يكون أنثى فتكون صالته فذا  صالهتم

أ يقصد كما نقدم يف اجلنازة الرجال األحرار مث العبيد  إذا اجتمعت فيقدمون إىل اإلمام
غار األحرار مث مث الصبيان األحرار مث العبيد مث النساء األحرار البالغات مث النساء الص

كما يف القرب يوضع األقرب إىل   يف القرب على ما تقدم يف صفوفهم  ب وإىل القبلةالعبيد 
 القبلة الرجال مث الصبيان مث النساء .
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 2 امرأةأو  1 كافر إال( يف الصف )  ومن مل يقف معه)  صالة الفذ : ما حكمها ؟   
وهو رجل )  3أو خنثى  املرأة معه لكن املرأة فيها خالف وعنه: ليس بفذ إن وقفت  (

 أي صلى اثنان معا وأحدهم يعلم حدث نفسه أو حدث اآلخر  ( 4 من علم حدثه أو
 يف 5  صيب( مل يقف معه إال )  أو( أي املصلي أو املصافف له )  أحدمهاأو جناسة ) 

ر فلو صلى ركعة فأكث أي فرد فال تصح صالته ركعة فأكثرفهذا يعترب فذا  (  ففذ فرض
تبطل صالته , إذاً من هو الذي تبطل صالته؟ إذا كان جبواره كافر وليس املعىن أنه صف 

طويل والذي جبوارك كافر! بل ال يوجد إال اإلمام مث أنت وكافر أو اإلمام وأنت وامرأة  أو 
اإلمام وأنت وخنثى وأنت ال تدري هل هو رجل أو امرأة أو أنت واإلمام فقط وتعرف 

حدثه أو هو يعلم حدث نفسه أو الصيب يف فريضة ففذ فال تصح صالته جناسة اإلمام و 
وعلم منه صحة مصافة ويف وجه تصح صالته فليس بصحيح أن الصيب ال يصافف 

 .الصيب يف النفل أو من جهل حدثه أو جنسه حىت فرغ

( بضم الفاء وهي اخللل يف الصف ولو بعيدة )  فرجة وجد ومن)   :قال املصنف
إن  صلى هللا عليه وسلمإن وجد الصف غري مرصوص وقف فيه لقوله  ( وكذا دخلها

الرص يعين الضم رص الصفوف أي  هللا ومالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف
( ألنه موقف الواحد  اإلمام ميني عن( جيد فرجة وقف )  وإال)  ضم بعضها إىل بعض 

لكن ال جيذبه بل ينبهه إما  كالم  ( بنحنحة أو فإن مل ميكنه فله أن ينبه من يقوم معه) 
بنحنحة أو إبشارة أو بكالم فإذا جاء إىل الصف ووجد فرجة فيدخل إىل الصف وإن مل 

أو جيد فرجة فيقف عن ميني اإلمام وإن مل يستطع فينبه رجل يف الصف حىت يرجع معه 
ه أن يرجع يعين هذا املأموم الذي نبه ينبغي علي إشارة وكره جبذبه ويتبعه من نبه وجواب
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يقصد  ( صالته ملا تقدم وكرره ألجل ما أعقبه به فإن صلى ركعة فذا مل تصح)  معه 
عبارة فإن صلى ركعة مل تصح فهذه العبارة مكررة فيقول الشارح أن املاتن كرر هذه العبارة 

( أي فردا لعذر أبن خشي فوات  وإن ركع فذا)  ألجل ما أعقبه يقصد لطول الفصل 
أو وقف معه آخر قبل ( قبل سجود اإلمام صحت )  خل يف الصفمث دالركعة ) 

( صالته ألن أاب بكرة ركع دون الصف مث مشى حىت دخل  سجود اإلمام صحت
قال  زادك هللا حرصا وال تعد رواه البخاري صلى هللا عليه وسلمالصف فقال له النيب 

الصف لكن لعذر  .. قال مث دخل يف الصف قبل أن يسجد اإلمام , الصورة : ركع قبل
مث دخل يف الصف قبل سجود اإلمام أو وقف معه آخر يعين هو كرب وركع فذا مث دل يف 
الصف مث جاء آخر ودخل معه فهذا هو املعىن , قبل أن يسجد اإلمام صحت الصالة , 

ألن هذا األمر هو رخصة للمعذور وهو  وإن فعله ومل خيش فوات الركعة مل تصح :قال
لركعة قال مل تصح لنص احلديث. وإن رفع اإلمام ويف هذه اللحظة الذي خيشى فوات ا

الذي ال خيشى فحديث أيب بكرة أنه خيشى فوات الركعة فالذي ال خيشى فوات الركعة 
وإن فعله ومل خيش فوات الركعة مل تصح وإن رفع اإلمام ويكرب قبل الصف فهذا عبث 

 .رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر
 فصل يف أحكام اإلقتداء

يف املسجد وإن مل يره وال من وراءه إذا ( إذا كاان )  يصح اقتداء املأموم ابإلمام)    
إذاً اقتداء املأموم ابإلمام إما أن يكوان يف املسجد أو أحدمها يف املسجد (  مسع التكبري

فقط مساع التكبري  والثاين خارج املسجد فالكالم اآلن على إذا ما كاان يف املسجد فنشرتط
ألنه إذا كان داخل املسجد فبسماع التكبري حيصل املتابعة , أما إذا كان أحدمها خارج 

املسجد أو كان كالمها خارج املسجد فنشرتط شرطا آخر لصحة االقتداء وهو رؤية املأموم 
ماعة ألهنم يف موضع اجللإلمام أو رؤية املأموم لبعض املأمومني مع التكبري ومساع اإلمام 
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( يصح اإلقتداء إذا كان  وكذاوميكنهم اإلقتداء بسماع التكبري أشبه املشاهدة ) 
( بعض ) اإلمام أو ( املأموم )  إن رأى( أي خارج املسجد )  خارجهأحدمها ) 
 ( الذين وراء  اإلمام ولو كانت الرؤية يف بعض الصالة أو من شباك وحنوه املأمومني

ض الصالة فاملأموم خارج املسجد يرى املأمومني يف بعض يعين ولو كانت الرؤاي يف بع
وإن  : أو من ابب فال حرج, لكن هنا صورالصالة وليس يف كل الصالة أو من شباك 

فيقولون ال تصح املتابعة يعين لو ما جتري  كان بني اإلمام واملأموم هنر جتري فيه السفن
لو كان بني اإلمام  فيه أو طريق ومل تتصل فيه الصفوف حيث صحتفيه السفن تصح, 

السؤال: هل تصح الصالة يف واملأمومني طريق ومل تتصل الصفوف يف الطريق لكن 
؟ ال, أحياان تصح يف مجعة أو عيد لضرورة فيمكن أن يصلي يف الطريق فاملصنف الطريق

يق كاجلمعة والعيد واتصلت يقول تصح يف الطريق إذا كانت الصالة تصح يف الطر 
ا كان أصال ال تصح الصالة فيه .. مثال هذا مسجد يصلى فيه ويف , أما إذالصفوف

اخلارج طريق جبوار املسجد فهل تصح الصالة يف الطريق؟ ال تصح سواء اتصلت 
الصفوف أو مل تتصل الصفوف حىت لو كانت الصفوف متقطعة وتصل إليه فيقول ال 

ة وعيد لضرورة تصح ألنه البد أن تكون حيث صحت فيه وإمنا تصح يف الطريق جلمع
ورة وامتأل فإن اتصلت الصفوف حيث تصح يف الطريق صحت , ويف الزحام إذا قلنا لضر 

. إذاً طريق ومل تتصل الصفوف وكانت الصالة تصح فيه أما لو  املسجد والشارع ..نعم
أو كان املأموم بسفينة وإمامه كانت الصالة تصح واتصلت الصفوف فاجلمعة صحت 

فكل صورة  يف غري شدة خوف مل يصح اإلقتداء يف شدة اخلوفال تصح, أما  يف أخرى
, الصورة األوىل إذا كان بينه وبني املأموم هنر جتري فيه السفن مل تصح , هلا استثناءات

وكذا الطريق ومل تتصل الصفوف , فإن اتصلت صحت , املأموم يف سفينة واإلمام يف 
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ري شدة اخلوف فال تصح ألنه سفينة أخرى فإذا كان يف شدة اخلوف صحت وأما يف غ
إذا كانت جتري فيه السفن فمعىن ذلك أن هذا فاصل بني اإلمام واملأموم وكذا طريق 

 ومرور فانقطعت املتابعة وكذا لو كان املأموم يف سفينة واإلمام أبخرى.
( لفعل حذيفة وعمار رواه  خلف إمام عال عنهم( صالة املأمومني )  وتصح)  :قال  

ه الصور كلها إذا كانت خارج املسجد فال نتصورها يف املسجد ولكن وهذ أبو داود
) احدمها يف املسجد وليس كالمها يف املسجد , وتصح خلف إمام عال عنهم لكن يكره 

هذه األشياء مكروهة (  إذا كان العلو ذراعا فأكثر( علو اإلمام عن املأموم )  ويكره
ال يبطل الصالة ألن هذا هو الذي ورد يف  ابلنسبة لإلمام األول علو اإلمام فيكره لكن

على درجة املنرب يف هذه احلدود, والثاين أن يصلي داخل  صلى هللا عليه وسلمصالة النيب 
وسيأيت الثالث وهو أن يتطوع يف موضع املكتوبة فهذا  –الكوة  –الطاقة أي داخل القبلة 

فال يقومن يف مكان أرفع  إذا أم الرجل القوم صلى هللا عليه وسلملقوله أيضا مكروه 
على  صلى هللا عليه وسلمفإن كان العلو يسريا دون ذراع مل يكره لصالته  من مكاهنم

املنرب يف أول يوم وضع فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى مجعا بني األخبار وال 
)   يعين ليس لعلو املأموم حد فيمكن للمأموم أن يكون يف الدور الثاين أبس بعلو املأموم

( أي طاق القبلة وهي احملراب روي عن ابن مسعود  إمامته يف الطاق( ما تكره )  ـك
فإن مل مينع رؤيته مل   خيتفي عليهمألنه يسترت عن بعض املأمومني  لكن ملاذا يكره؟ وغريه

ال  صلى هللا عليه وسلم( بعدها لقوله  تطوعه موضع املكتوبة( يكره )  ويكره ) 
قامه الذي صلى فيه املكتوبة حىت يتنحى عنه رواه أبو داود عن يصلني اإلمام يف م
أي يف اإلمامة يف الطاق والتطوع موضع  ( فيهماإال من حاجة املغرية بن شعبة ) 

املكتوبة فإذا كان حلاجة فال أبس كاإلمامة يف الطاق احتاجها لشدة زحام وكذا يف موضع 
إطالة ( يكره لإلمام ) و غري ذلك )  أبن ال جيد موضعا خاليااملكتوبة لشدة الزحام 
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إذا  صلى هللا عليه وسلم( لقول عائشة كان النيب  مستقبل القبلة قعوده بعد الصالة
سلم مل يقعد إال مقدار ما يقول اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل 

جهة قصده واإلكرام رواه مسلم فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إىل مأموم 
أي جهة سريه فيستحب أن ينحرف عن قبلته إما عن اليمني وإما عن  وإال فعن ميينه

اليسار فال فرق, وقوله: وإال عن ميينه يعين إن مل يكن له جهة معينة يريد أن يتجه إليها 
 ( ألنه قليال لينصرفن( يف مكانه )  نساء لبث( أي هناك )  كان مث فإذا)  فعن ميينه 
وأصحابه كانوا يفعلون ذلك ويستحب أن ال ينصرف املأموم  عليه وسلمصلى هللا 

انصراف  ال تسبقوين ابالنصراف رواه مسلم صلى هللا عليه وسلمقبل إمامه لقوله 
املأموم يعين ال يقوم املأموم قبل أن ينصرف اإلمام وينصرف اإلمام أي يتوجه إىل املأمومني 

 اإلمام السنة يف إطالة اجللوس مستقبل القبلةقال يف املغين و الشرح إال أن خيالف 
بني ( أي املأمومني ) ويكره وقوفهم أو مل ينحرف فال أبس بذلك ) وعدم القيام 

هذا املكروه اخلامس للمأمومني والسواري يعين األعمدة إذا كانت تقطع  السواري
هد ( الصفوف عرفا بال حاجه لقول أنس كنا نتقي هذا على ع إذا قطعنالصفوف  
يعين املعىن إذا   رواه أمحد وأبو داود وإسناده ثقات صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

كانت السواري تقطع الصفوف لكن لو كان بني السارية والسارية مكان لعشرين مصل 
واملأمومون عشرة وصلوا بينها فال حرج يف ذلك ألن البعض يقول أن هذا املكان حمرم 

تقطع الصفوف ولكن الصالة صحيحة فالكالم على أهنا  وكذا.. ال , بل العلة أهنا
فإن كان الصف  مكروهة فقط فإن كان الصف صغريا قد ما بني الساريتني فال أبس قال

, أو كان املسجد مليء فأحياان جتد املسجد  صغريا قدر ما بني الساريتني فال أبس
وحرم يتني فال يكره مزدحم ابلناس وليس مث مكان وجتد البعض يرفض الصالة بني السار 
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نسأل هللا العافية  بناء مسجد يراد به الضرر ملسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار
ويباح اختاذ احملراب  صلى هللا عليه وسلموالسالمة فهذه كانت أعمال املنافقني أايم النيب 

كروهات فهذه امل وكره حضور مسجد ومجاعة ملن أكل بصال وحنوه حىت يذهب رُيه
 .علها للمأمومنياألخرية جن

 فصل يف األعذار املسقطة للجمعة واجلماعة
ملا مرض ختلف  صلى هللا عليه وسلم( ألنه  ويعذر برتك مجعة ومجاعة مريض)  :قال  

 عن املسجد وقال مروا أاب بكر فليصل ابلناس متفق عليه وكذا خائف حدوث مرض
ن اجلماعة من مل وتلزم اجلمعة دو خيشى حدوث مرض أو زايدة مرض أو أتخر شفاء 

إذا مل يكن يستطيع املشي وال يتضرر إذا جاءوا به راكبا أو  يتضرر إبتياهنا راكبا أو حمموال
جاءوا به حمموال فيلزمه أن حيضر اجلمعة لكن ال يلزمه أن حيضر اجلماعة إذا مل يكن 

 خبثنيمدافع أحد األ( يعذر برتكهما )  و)  يستطيع حضور اجلماعة إال راكبا أو حمموال 
(  إليه حمتاجهو )  هذا الرابع ( ومن حبضرة الطعامالبول والغائط )  هذا الثالث (

لكن لو كان الطعام موجودا وال حيتاج إليه  وأيكل حىت يشبع خلرب أنس يف الصحيحني
أو ضررا  6 فواته أو 5 خائف من ضياع ماله)  أي اجلماعة ( يعذر برتكهماو )  فال 
أن  له من لص أو حنوه أو له خبز يف تنور خياف عليه فساداكمن خياف على ما ( فيه

يعين  يرجو وجوده إذا أو خياف فوته إن تركهيعين عبد شارد  أو له ضالة أو آبق حيرتق
يعين خيشى  ولو مستأجرا حلفظ  بستانإن مل يذهب إليه فورا أو تركه وذهب إىل الصالة 

ماذا ال يرتك الوظيفة ؟! ألنه يتضرر ضياعه إن ذهب يقول فهذا عذر , فيسأل سائل : فل
( كان خياف حبضوره  أوأو مال أو يتضرر يف معيشة ُيتاجها ) ألن هذا مصدر عيشه 
أو رفيقه أو مل يعين موت قريبه يف غيبته أو رفيقه  6 ( قريبه موتاجلمعة أو اجلماعة ) 

خاف على أو يعين ال خيشى املوت لكن ليس عنده ممرض هلما  يكن من ميرضهما غريه
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وهنا التنبيه :ألنه هناك بعض الناس يكون عنده زوجة وأوالد ويكون يف  7 أهله أو ولده
بعض األماكن فيرتك األهل والزوجة يف السيارة ويذهب للصالة وأحياان يكون هذا الوضع 

غري آمن كأن كان يف طريق سفر أو يف حي ال يؤمن فيه , وأحياان يرتك السيارة تعمل 
غلب على ظنه أن هذا املكان غري آمن وكذا فال ينبغي عليه ألن اجلماعة  فاإلنسان إذا

ليست واجبة عليه يف هذه احلالة أو هذا املكان ألننا نسمع أحياان عن سرقة سيارات أو  
كذا , واألمر اآلخر أحياان يف بعض املساجد من عظمة بنائها وحسن تشييدها جعلوا 

صل مصلى النساء املرأة وما تعلم ما فيه فطريقة فمصلى النساء مبىن منفصل خميف تدخله 
ك فاصل حبيث يسمع هبذه الطريقة غري صحيحة فاألوىل أن يكون هنامتاما عن الرجال 

! مبىن منفصل مستقل حبيث لو ذحبت املرأة األصوات فيطمئن, ألن هناك حوادث مرعبة
رك هذا فيصلي ال أحد يسمع هلا صوات فهذا ليس بصحيح فإذا خشي اإلنسان فيمكن ت

يف مكان آخر أو يف بيته أو حيسب حساب وقت الصالة أهنا سوف تدركه وكذا أما أنه 
يستهرت أبهله وأوالده فيرتكهم يف السيارة مث جيد بعد ذلك مصيبة أو كارثة لكن إذا كان يف 

 منطقة آمنة فال إشكال.
( من سلطان  أو( كسبع )  على نفسه من ضرر( كان خياف )  أو)   :قال ،الثامن  

 يدفعه به ألن حبس املعسر ظلم 9(  أو مالزمة غرمي وال شيء معه)  أي ظلما  أيخذه
وكذا إن خاف لكن لو كان هارب من الغرمي وعنده الوفاء فهذا ال يباح له ألنه هو الظامل 

فإن كان حاال وقدر على وفائه مل فهذا عذر ألنه ما يلزم به  مطالبة ابملؤجل قبل أجله
 ( بسفر مباح من فوات رفقته( كان خياف حبضورمها أي اجلمعة واجلماعة )  أو يعذر )

يعين السفر  سواء أنشأه أو استدامهفيخشى إن ذهب إىل الصالة أبن تسري القافلة 
( خياف به فوت  نعاس غلبة( حصل له )  أو)  أنشاؤه اآلن أو هو مستمر يف سفر 
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ا مل يصل اآلن مث ينم أنه ينام فتفوته الصالة خاف أنه إذ الصالة يف الوقت أو مع اإلمام
بفتح احلاء  12 ( ووحل مبطر أذى( حصل له )  أو)  يف الوقت أو يفوته مع اإلمام 

 13 ( وبريح ابردة شديدة يف ليلة مظلمةوتسكينها لغة رديئة وكذا ثلج وجليد وبرد ) 
ة خالف املذهب فاملذهب إذاً األذى ابملطر والوحل هذا عذر له , والريح الباردة الشديد

: ولو مل تكن الريح شديدة وهو أحد الوجهني فلما قال بريح ابردة خاف األذى من الريح 
لقول ابن عمر كان النيب صلى هللا الباردة وليس بشرط كوهنا شديدة يف ليلة مظلمة 

جه عليه وسلم ينادي مناديه يف الليلة الباردة أو املطرية صلوا يف رحالكم رواه ابن ما
ومن عليه قود يرجو العفو خشي تطويل اإلمام  14 إبسناد صحيح وكذا تطويل إمام

 عليه قصاص وعنده أمل أن يعفوا أولياء الدم عنه . عنه
ال من عليه حد وال إن كان يف طريقه أو املسجد منكر وينكره  :: قالمن ال عذر هلم  

كره فإن كان ال يستطيع فإن كان يف طريقه منكر هذا ليس بعذر بل يذهب وين حبسبه
  وإذا طرأ بعض األعذار يف الصالة أمتها خفيفة إن أمكن وإال خرج منهافهو معذور 

قاله يف املبدع قال واملأموم بفارق إمامه أو خيرج كأن كان ال يستطيع فيخرج منها 
. وهنا تنبيه أن هذه األعذار كل إنسان يعلمها من نفسه فهنا أمران أمر خيص منها

عذر والثاين خيص غريه أما صاح العذر فينبغي أن يتقي هللا فقد يتصّنع أعذار أو صاحب ال
يتكلف أعذار فليعلم أن هللا مطلع فيعلم اخلفااي ويعلم إن كان له عذر حقيقة أو ال فهذا 

هو الواجب عليه أما غريه فاألوىل به أال حيكم على نفسه فأحياان قد يكون لإلنسان عذر 
هذا ما عذره ؟ فهو غري مطالب أبن يقدم لك تقرير بعذره , يقول  وأيت آخر فيقول ما

اإلمام مالك : ليس كل أحد عنده عذر يستطيع أن يبديه فصاحب العذر يتقي هللا ألن 
املسألة بينك وبني هللا فأنت لو أنك ما صليت أصال فال يدري عنك أحد أي شيء إال 

مور فال تكذب على هللا وال ختادع ربنا هللا عز وجل فتعلم أن هللا مطلع على خفااي األ
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سن إسالم املرء فأنت ال ختدع إال نفسك وال تضر إال نفسك . وأما غريه فيرتك.. فمن ح
 .تركه ما ال يعنيه

 ابب صالة أهل األعذار
وليس هؤالء فحسب فهناك غريهم ممن  وهم املريض واملسافر واخلائف وحنوهم  

املريض تلزمه الصالة قائما فإن مل  ( قائماكتوبة ) ( امل تلزم املريض الصالة) يشبههم 
يستطع القيام فقاعد فإذا مل يستطع القعود فيصري على جنبه األمين هذا أفضل أو يصلي 

مستلق على ظهره ورجاله إىل القبلة فكل من الصورتني مقبولة منه لكن األفضل على 
 ولو كراكعضها ليست ابلتخيري جنبه األمين , أصبح عندان أربع صور بعضها ابلرتتيب وبع

فإن أو معتمدا أو مستندا إىل شيء ) يعين قام قياما فيه احنناء مثل الركوع فال أبس فيها 
هذا  ( فقاعدا( أبن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زايدة مرض )  يستطع مل

حال القيام إذاً هو يف  ويثين رجليه يف ركوع وسجودجيلس جلسة تربع  مرتبعا ندابالثاين 
( أو  فإن عجز) مرتبع وملا أيت للركوع أو السجود يثين رجليه وجيعل ركبتيه جهة القبلة 

لكن لو كان على األيسر  أفضل واألمين 3(  فعلى جنبهشق عليه القعود كما تقدم ) 
( وكره مع  فإن صلى مستلقيا ورجاله إىل القبلة صح)  فصحيح لكن األمين أفضل 

وإال معناه أن هنا تركنا مسالة الرتتيب فالرتتيب أفضلي وليس إلزاميا  القدرة على جنبه
إذا كان ال يقدر على جنبه فمعناه يتعني أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجاله إىل  تعني

( أي  وخيفضه)  ابإلشارة أو مبا يستطيع  ( ما أمكنه ويومئ راكعا وساجدا)  القبلة 
فوعا يصلي املريض قائما إن استطاع فإن مل ( حلديث علي مر  عن الركوعالسجود ) 

يستطع صلى قاعدا فإن مل يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده اخفض من ركوعه 
فإن مل يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه األمين مستقبال القبلة فإن مل يستطع 
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 عجز نفإ)  واإلمام النووي ضعفه  صلى مستلقيا رجاله مما يلي القبلة رواه الدار قطين
يف األول قال يومئ راكعا أ فإن عجز أومأ بعينه هذا ب فريفع عينه إشارة  ( عن اإلمياء

صلى هللا ( لقوله  بعينيه أومأ)  إىل اإلمياء يف القيام وخيفضها قليال للركوع وكثريا للسجود 
فإن مل يستطع أومأ بطرفه رواه زكراي الساجي بسنده عن احلسني بن علي  عليه وسلم

فعندما ينوي الركوع يومئ ابلركوع ويف السجود   طالب وينوي الفعل عند إميائه لهبن أيب
والقول كالفعل  :ينوي السجود فسواء أومأ برأسه أو بعينه فينوي الفعل الذي يريده قال

فالقول يقوله بفمه لكن هب أن مرضه مينعه من  يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه
يومئ بطرفه إن عجز عن  وكذا أسري خائفعنه بلفظه  النطق فيستحضره بقلبه إن عجز

اإلمياء كأن خاف أن يصلي فيعرف أنه مسلم أو أهنم لو رأوه يصلي قتلوه أو كذا فيومئ 
وال تسقط الصالة ما دام العقل اثبتا وال ينقص أجر املريض إذا صلى ولو ابإلمياء عن 

اعد على النصف من صالة ألننا عندان حديث " صالة الق أجر الصحيح املصلي قائما
وال أبس ابلسجود القائم" هذا يف حال الصحة ويف النفل أما يف الضرورة فاألجر واحد 

إن كان بال رفع عن األرض فال أبس أي يباح فما يلزمه أو أنه ال  على وسادة وحنوها
يستطيع أن يسجد مثال فيومئ ابلسجود برأسه وخيفضه , فما تقولون إن أتى بوسادة 

عليها؟ يقول ال أبس بشرط أال تكون الوسادة مرفوعة عن األرض بل تكون على وسجد 
األرض مالصقة هلا فال أبس أن يسجد عليها حبيث تكون مالصقة لألرض فإذا أراد أن 

وإن رفع له شيء عن األرض فسجد عليه ما أمكنه يومئ فقط دون وسادة صح ذلك 
ليه يكره ذلك ملاذا؟ ألنه اآلن يعين إذا كان منفصال عن األرض فسجد ع صح وكره

عندما سجد على شيء مرتفع هو ما سجد على األرض فما فائدة هذا الفعل ؟! ال 
 أثنائها يف)  عنه(  عجز أو( املريض يف أثناء الصالة على قيام)  قدر فإن)  فائدة 
يعين إن كان جالسا وكان عنده  ( فينتقل إىل القيام من قدر عليه اآلخر إىل انتقل
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كأن صلى قائما مث تعب   وإىل اجللوس من عجز عن القياماط انتقل إىل القيام أو نش
أثناء الصالة فينتقل, وميثل اآلن ملن كان قائما مث جلس أو من كان جالسا وأصابه نشاط 

يعين صلى جالسا مث أصابه نشاط فقام فإذا هو   ويركع بال قراءة من كان قرأ وإال قرأ
وجتزئ الفاحتة من مث يركع وإن كان مل يقرأ الفاحتة يقرأ مث يركع  كان قد قرأ الفاحتة فيقوم

يعين هو صلى قائما يقرأ الفاحتة  عجز فأمتها يف احنطاطه ال من صح فأمتها يف ارتفاعه
ويف نصف الفاحتة تعب فانتقل إىل اجللوس ويف أثناء اجللوس أمت الفاحتة فهل هي مقبولة؟ 

صح فأمتها يف ارتفاعه فالبد أن يقوم ويصل إىل حد نعم مقبولة, إىل أن جلس , ال من 
القيام مث يتم الفاحتة فهو قرأ نصف الفاحتة مث شعر بنشاط فاآلن شرع يف القيام فيوقف 
القراءة ألنه إذا أحس ابلقدرة على القيام فيجب عليه أن يتم القراءة قائما ألن هذا هو 

وم مث يكمل القراءة فهذا هو معناه مث موضع الفاحتة فإذاً يقف حىت يوقف القراءة حىت يق
( ألن الراكع   وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما)  :قال

 ( ألن الساجد كاجلالس يف مجع رجليه قاعدا بسجودكالقائم يف نصف رجليه وأومأ ) 
يف عينه  هو يستطيع اآلن القيام واجللوس دون الركوع والسجود مثل املصاب يف ظهره أو

فممنوع من خفض الرأس فهذا يستطيع أن يقوم إذاً يومئ ابلركوع وهو قائم ويومئ 
ومن قدر على أن ُيين رقبته دون ظهره حناها ابلسجود وهو جالس ألن هذا أقرب 

ومن قدر أن يقوم هذا يف اإلمياء للسجود  وإذا سجد قرب وجهه من األرض ما أمكنه
 هو ابخليار ألنه إن صلى ابجلماعة فالبد أن يصلي يعين منفردا وجيلس يف مجاعة خري

جالسا وإذا صلى منفردا فيستطيع أن يقوم فيقول هو ابخليار إن شاء صلى مع اجلماعة 
وملريض الصالة مستلقيا مع القدرة على القيام ) جالسا وإن شاء صلى منفردا قائما 

أنه يستطيع القيام فيصلي  يعين له أن يصلي مستلقيا مع ( ثقة ملداواة بقول طبيب مسلم
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مستلقيا ألن العالج يتطلب هذا ملداواته, واملصنف يقول بقول طبيب مسلم ثقة, والظاهر 
بقول طبيب موثوق ألن زمن املصنف خيتلف فاملسلمون كانوا يف الزمن األول كانوا هم 

لعصور املتقدمون فكانت األمة املسلمة أمة حضارة وتقدم وكذا وكان الغرب فيما يسمى اب
املتخلفة الوسطى املظلمة, ملاذا مظلمة؟ ألن الكالم على القرن الثالث والرابع واخلامس 
والسادس كان الغرب يعاين من ظالم اجلهل والتخلف االستبداد والتخلف وكذا وكانت 
حاهلم أسوأ من أحواهلم املسلمني يف حالة التخلف وكانوا حمكومني ابإلقطاع للقساوسة 

فة وكان املسلمون على العكس فكان الغربيون يفخرون إبرسال أبناءهم إىل والكنائس احملر 
املغرب أو بالد األندلس وإذا وصل إىل بالد املشرق إىل بغداد فيكون هذا شرف عظيم 

هلم فيفخر األورويب أبنه درس يف بغداد أو خترج من جامعات .. ويفخر أبنه حيمل اللغة 
ن اليوم حنن الذين نتعلم اللغة اإلجنليزية فكان الوضع  العربية وعنده كتب عربية ويقرأ لك

كذلك كان عندهم هم التخلف , ولكن اليوم حنن املتخلفون وليس يف الطب فقط بل 
الطب وغريه ولذا فالكثري من األطباء الغربيني عندهم مصداقية فإذا غلب على الظن أن 

, لكن أن يكون مسلم ثقة م املصنف البد, على كالهذا الطبيب موثوق يف طبه فال أبس
الظاهر أن يكون موثوقا ولألسف بعض أطباء املسلمني ال حيسنون والبعض حيسن ..فال 

قال أبن الصوم مما يزيد  وله الفطر بقوله إن الصوم مما ميكن العلةنضيق على أنفسنا 
ويصح الفرض (  وال تصح صالته قاعدا يف السفينة وهو قادر على القيام)  املرض 
  ( بوحل أو مطر وحنوه خشية التأذي( واقفة أو سائرة )  لراحلةعلى ا

صلى هللا عليه لقول يعلى بن أمية انتهى النيب خشية التأذي ألنه ال يستطيع أن ينزل  
إىل مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل  وسلم

 صلى هللا عليه وسلمقدم النيب منهم فحضرت الصالة فأمر املؤذن فأذن وأقام مث ت
فصلى هبم يعين إمياء جيعل السجود أخفض من الركوع رواه أمحد والرتمذي وقال 
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 وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزولهقال ذلك الرتمذي  العمل عليه عند أهل العلم
أو عجز أي خاف على نفسه فيصلي على الراحلة  أو على نفسهفيصلي على الراحلة 

 -2خشية التأذي بوحل,  -1فيصلي على الراحلة هذه كم صورة؟  إن نزلعن ركوب 
وعليه عجز عن الركوب إن نزل  – 4إذا خاف على نفسه.  -3خاف انقطاعا . 

(  الو )  فليس مبتعذر وما يستطيع من أعمال جيب أن يعمله االستقبال وما يقدر عليه
علمت ملاذا؟ إذا كان  قدم( وحده دون عذر مما ت للمرضتصح الصالة على الرحلة ) 

ومن هو مريض ويوجد من يستطيع أن ينزله فلينزل لكن إذا كان ال يستطيع لعذر فال 
بسفينة وعجز عن القيام فيها واخلروج منها صلى جالسا مستقبال ويدور إىل القبلة  

ة فال يلزمه الدوران . إذاً هذه املسألة إذا كان بسفين كلما احنرفت السفينة خبالف النفل
ويعجز عن القيام ويعجز عن اخلروج منها إذاً يصلي جالسا مستقبال للقبلة لكن إذا كان 

يستطيع القيام فيلزمه الصالة قائما أو يستطيع اخلروج منها فيخرج منها ويصلي قائما فإذا 
صلى يف السفينة للعذر يدور إىل القبلة فإذا احنرفت عن القبلة احنرف معها هذا إذا كان 

 ضة أما إذا كان يف النفل فال يشرتط استقبال القبلة .يف الفري
 فصل يف قصر املسافر الصالة

وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من   :وسنده قوله تعاىل    
وال حرام  ( أي غري مكروه مباحا سفرا( أي نوى )  سافر مناآلية )  الصالة 

( وهي  أربعة بردملطلق ولو نزهة وفرجة يبلغ ) فيدخل فيه الواجب واملندوب واملباح ا
إذاً  ( رابعية ركعتني قصر سن لهستة عشر فرسخا برا أو حبرا وهي يومان قاصدان ) 

قصر الرابعية مىت؟ إذا سافر سفرا مباحا ومعناه يف غري السفر ال يقصر الرابعية يف السفر 
ة وقوهلم مباح أخرج املكروه وأخرج املباح معناه أنه يف السفر غري املباح ال يقصر الرابعي
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احلرام ودخل فيه السفر الواجب واملندوب واملباح املطلق وهو الذي يف أصله مباح ويدخل 
فيه السفر للنزهة وفرجة فيقصر الصالة, وأن تكون املسافة أربعة برد وهي ستة عشر 

فرسخ الواحد فرسخا واملسافات هذه أربعة برد والربيد الواحد يساوي أربعة فراسخ وال
يساوي ثالثة أميال. إذاً عندان األربعة برد سنضرهبا يف أربعة فراسخ فيكون الناتج ستة 

عشر فرسخا وإذا ضربنا الستة عشر فرسخا يف ثالثة أميال سيكون الناتج مثانية وأربعون 
ميال فإذا ضربت يف كيلو وستة من عشرة فامليل يساوي كيلو فاصل ستة فإذا ضربنا هذه 

افة يكون الناتج ستة وسبعون كيلو ومثانية من عشرة تقريبا إذاً قوله أربعة برد تقريبا ال املس
حتديدا وقال املوفق وتقي الدين ابن تيمية ال حجة للتحديد بل احلجة مع من أابح القصر 

لكل مسافر إال أن ينعقد اإلمجاع على خالفه لكن ال يوجد إمجاع على خالفه فاملوفق 
يرون التحديد له حجة ويرون أن احلجة مع من أابح القصر لكل مسافر  وتقي الدين ال

كيلو برا أو حبرا ومها قاصدان أي مسرية يومني معتدلني سري   76واملهم أن املذهب قرابة 
خبالف املغرب والصبح فال يقصران  داوم عليه صلى هللا عليه وسلمألنه األثقال 

هذا الشرط الرابع إذاً هو يقصر  (ارق عامر قريته إذا ف)  مث قال  إمجاعا قاله ابن املنذر
ابلشروط املاضية لكن مىت؟ لن يقصر يف بلده اليت سيسافر منها وإمنا سيبدأ القصر إذا 

فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارج السور إذا كان البلد هلا سور 
أن خيرج من جدة مثال فيفارق البيوت ومعناه انه مبجرد أن خيرج عن مدينته اليت هو فيها ك

من جدة يبدأ يف القصر وال يشرتط حىت يبدأ يف القصر أن يبلغ املسافة اليت هي أربعة أبرد 
كيلو فمن خرج خارج العمران    76وإمنا البد أن تكون نيته منتهى سفره يبلغ املسافة الـ 

الصالة فمن خرج من كجدة مثال لكن ال يقصد األربعة برد وإمنا أقل فهذا ال يقصر 
جدة يريد حبرة مثال فهل له يف منتصف الطريق أن يقصر؟ اجلواب : ال لكن من خرج من 

جدة مثال يريد الطائف فهل له أن يقصر يف حبرة أو قبل حبرة له ذلك إذا كانت حبرة 
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سواء كانت البيوت داخل السور أو منفصلة لكن الظاهر أهنا منفصلة عن البيوت 
فارق خيام قومه هذا إذا مل  ( أو ما نسبت إليه عرفا خيام قومهفارق ) (  أوخارجه ) 

يكونوا يسكنوا يف املدينة وإمنا يف اخليام فعندما يفارق اخليام أو ما نسبت إليه عرفا 
يعين أن يفارق ما بنسب إىل هذا املسكن الذي يسكنه  كسكان قصور وبساتني وحنوهم

 إمنا كان يقصر إذا ارحتل ى هللا عليه وسلمصلألنه أو هذه املنطقة اليت يسكنها 
مسألة: لو أنه قصد سفرا إىل الطائف وعندما خرج من مدينة جدة قصر الصالة مث بدا   

وال يعيد  :له ورجع وألغى السفر فهل يعيد ما قصره أم يصح قصره ؟ اجلواب يصح قال
نوى مسافة  إذاً هذا بشرط أن يكون من قصر بشرطه مث رجع قبل استكمال املسافة

ولو كان يعين يف أثناء السفر  ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيحالقصر 
, واملقصود هنا ال من عين الباقي يف رجوعه دون املسافةي الباقي دون املسافة ال من اتب

اتب يف سفر املعصية وقد بقي له دون املسافة إذاً صورة املسألة: شخص سافر ويف عودته 
, ابقي مثال كيلو  76أقل من أربعة برد أقل من ون املسافة يعين بينه وبني جدة ملا بقيت د

, كيلو وأسلم فهل يقصر أم ال؟ يقصر, أو بلغ فيقصر, أو طهرت احلائض فتقصر 30
  30الصورة الرابعة: أن كان هذا املسافر عاصيا بسفره واتب قبل عودته إىل مدينة جدة بـ

إذا وال يقصر إذا بقي دون مسافة القصر إذا اتب  كيلو فهل يقصر أم ال يقصر قل ال
يعين سافر إىل بلد يشك هل هي مسافة قصر أم دون  يقصر من شك يف قصر املسافة

نه سافر املسافة فاألصل أن الصالة جتب اتمة فإذاً يتم الصالة وال يقصر حىت يتيقن أ
خرج  جهة معينه كالتائه وال من مل يقصد :, والصورة الثانية قالاملسافة اليت تبيح القصر

, الثالث ذهب فهذا مل ينو سفرا يبيح القصرمن جدة وليس عنده اجتاه اتئه ال يدري أين ي
ويقصر املكره  سافر ليقصر الصالة فهذا ال يستبيح القصر  وال من سافر ليرتخص :قال
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ر به معناه أن املكره مثل األسري إذا ُأِخذ وساف كاألسري وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد
وكذا فله أن يقصر و واملرأة والعبد كذلك فاملرأة لو أخذها زوجها وسافر هبا فتقصر وال 
ه تقول أان ليس لدي نية سفر بل تقصر فهي تبعا لزوجها والعبد كذلك إذا خرج به سيد

. إذاً املكره واملرأة فاملكره تبعا ملكرهه مثل األسري واملرأة والعبد تبعا وسافر به مسافة قصر
هذه صورة أوىل : إذا اجتمع حضر  سافر مث( يف احلضر )  أحرم وإن) زوجها والسيد ل

وسفر فماذا يغّلب؟ فالسفر يبيح القصر واحلضر مينع القصر فإذا اجتمع االثنان فماذا 
يف سفر مث ( أحرم )  أويغلب؟ احلضر , كرب يف احلضر مث شرع يف السفر مثل السفينة  

الصورة  جتمع هلا حكم احلضر والسفر فغلب حكم احلضر( أمت ألهنا عبادة ا أقام
هذه الصورة  وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أمتها وجواب ألهنا وجبت اتمة :الثالثة

ألهنا  ( أمتها ألن القضاء معترب ابألداء وهو أربع أو ذكر صالة حضر يف سفر) الرابعة 
تذكر بعد  حضر أمت ( أبن ذكر صالة سفر يفأو عكسها ) وجبت اتمة واخلامسة 

رجوعه إىل جدة أنه يف سفره املاضي فاتته صالة فسيقضيها يف احلضر لكن يتمها ام 
بطل القصر بزوال الرخصة  ألن القصر من رخص السفر فبطل بزوالهيقصرها؟ يتمها 

كأن صلى املسافر خلف   ( أمت مبقيم( مسافر )  أو ائتم) أي بزوال السفر والسادسة 
 يم سيتم فهل للمسافر أن يقصر هنا ؟ ال بل يتبع اإلمام ويتم. املقيم فإن املق

اإلمام  قال ابن عباس تلك السنة رواه أمحد ومنه لو ائتم مسافر مبسافر فاستخلف   
هذه صورة أخرى تعترب اتبعة لألوىل وهي أن ائتم  مقيما لعذر فيلزمه اإلمتاماملسافر إماما 

رأ له عذر يف الصالة فاستخلف رجال بدله يصلي يف مسافر مبسافر مث إن اإلمام املسافر ط
الصالة مث انسحب هو فالرجل الذي استخلفه مقيم فإذاً سيصلي خلف مقيم فيلزمه 

وهذه السابعة فال يدري هل  ( أي يف إقامته مبن يشك فيه( ائتم مسافر )  أو) اإلمتام 
 اإلمام مسافر لعدم نيته وسفره لزمه أن يتم وإن ابن أنهو مقيم أم مسافر فلزمه أن يتم 
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هو ائتم مبن يشك فيه لكن تبني له بعد ذلك يف بداية الصالة واملأموم مل ينو القصر لعدم 
لكن إذا علم أو غلب نيته أي لعدم نية القصر لكن يفّر على هذه الصورة السابعة : 

أن إذا غلب على ظنه  أن اإلمام مسافر إبمارة كهيئة لباسهذا هو املسافر  على ظنه
إذاً إذا  فله القصر عمال ابلظاهرهذه ب  وأن إمامه نوى القصراإلمام مسافر هذه أ 

ائتم املسافر إبمام يشك يف نيته وما يدري هل نوى القصر أم نوى اإلمتام فيتم إال إذا 
غلب على ظنه أن اإلمام مسافر وأن إمامه نوى القصر فله أن ينوي القصر عمال ابلظاهر 

وله القصر اآلن  أمتمت وإن قصر قصرت مل يضر أي اإلمام  إن أمتوم أي املأم وإن قال
أو أحرم ) إذا نوى إن أمت أمتتت وإن قصر قصرت يقول ال يصر وله القصر . الثامنة 

) من بداية الصالة  ( لكونه اقتدى مبقيم أو مل ينو قصرها مثال بصالة يلزمه إمتامها
. إذاً  هنا وجبت عليه اتمة بتلبسه هبا( أمتها أل وأعادها( حبدث أو حنوه)  ففسدت

أحرم بصالة يلزمه إمتامها ألي سبب من األسباب فيمكن أن يكون السبب انه ما نوى 
القصر فإذا شرع فيها اتمة مث أحدث وأراد أن يعيد فهل له اخليار أن يعيدها ؟ ليس له 

ثال مقيم فإذاً اخليار ألهنا وجبت عليه اتمة بشروعه أوالً فيها أو صلى خلف إمام م
( لزمه أن يتم ألنه األصل  أو مل ينو القصر عند إحرامها)   :سيصليها اتمة. التاسعة

هو ما نوى القصر ولكن نوى الظهر فاألصل اإلمتام فإذا كان  وإطالق النية ينصرف إليه
 أوشك يف نيته)  سينوي القصر فالبد أن ينويه فإن مل ينو القصر فإذاً هو متم . العاشرة 

معناه أنه صلى وبعدما شرع يف الركعة األوىل  ( أي نية القصر أمت ألن األصل أنه مل ينوه
شك هل أان نويت القصر أم مل أنوه ؟ فيعترب نفسه مل ينوه ألن األصل عدم نية القصر فإذاً 

نوى  ( أمت ) أو نوى إقامة أكثر من أربعة أايم يتم ألن األصل أنه مل ينوه . احلادية عشر 
ة يعين سافر إىل بلد وسيعود لكن إقامته يف هذا البلد أكثر من أربعة أايم وعنه: أكثر إقام
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صالة فمعناه لو نوى أربعة أايم فال يضره بل يقصر ولو نوى أكثر من ذلك  21من 
وإن أقام أربعة أايم فقط قصر ملا يف املتفق عليه من حديث جابر وابن بصالة فيتم 

قدم مكة صبيحة رابعة من ذي احلجة فأقام هبا )  ه وسلمصلى هللا عليعباس أن النيب 
إذاً  ( الرابع واخلامس والسادس والسابع وصلى الصبح يف اليوم الثامن مث خرج إىل مىن

؟ مكث اخلامس كامال والسادس والسابع فهذه  صلى هللا عليه وسلمكن مكث النيب 
لصباح مث صلى الصبح يف مخسة عشر صالة والرابع أربع صلوات من الظهر فما دخل يف ا

وكان يقصر  اليوم الثامن فاكتملت عشرون صالة مث خرج إىل مىن, فهذا هو دليلهم 
 صلى هللا عليه وسلميعين يقولون أن النيب  الصالة يف هذه األايم وقد أمجع على إقامتها

ريها ملا دخل مكة يف اليوم الرابع كان يعلم أنه سيخرج يف اليوم الثامن خبالف تبوك أو غ
فال يعلم مىت تنتهي املعركة ومىت يرجع فمكث هناك عشرة أايم يقصر يف املعركة فهذا أمر 

ال يعلم مىت هنايته خبالف مكة. فهذا دليل على جواز القصر يف األربعة أايم أما ما زاد 
على ذلك فهل يف هذا دليل على النهي عن القصر أكثر من ذلك ؟ مل يتكلم عن هذا بل 

ه ولذلك قالوا ما زاد على ذلك حيتاج إىل دليل كي نقصر , ألن األصل هو مسكوت عن
اإلمتام والقصر حيتاج إىل دليل وهذا الذي ثبت فيه القصر يف هذه املدة فما زاد على هذه 

 املدة حيتاج إىل دليل .
معه أهله ال ينوي ( أي صاحب سفينة )  مالحا( كان املسافر )  أو)  الثاين عشر   

 ( ألن سفره غري منقطع مع أنه غري ظاعن عن وطنه وأهله لد لزمه أن يتماإلقامة بب
يعين غري مرحتل عن وطنه وأهله يعين ما له وطن بل السفينة هي وطنه فإذاً هذا ال يتم 

واملكاري هو الذي يؤجر دابته فهذا دائما هو  ومثله مكار وراع ورسول سلطان وحنوهم
ويتم لوداين ورسول السلطان دائما خارج وكذا .. يف سفر والراعي دائما يف الشعاب وا

أو كان قد تزوج  أي له زوجة فيه  14أو ببلد له هبا امرأة  13املسافر إذا مر بوطنه 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

483 

 
 

 أو نوى اإلمتام ولو يف أثنائها بعد نية القصر 15أي دخل بلدا وتزوج فيه زوجة  فيه
 فله اإلمتام . 16

دمها طويل واآلخر ن دخل بلدا وله فيها طريقا أح: مسألة أصور املسائل اليت يقصر فيها  
قصر  1(  فسلك أبعدمها( بعيد وقريب )  وإن كان له طريقان)  ؟ قصري ماذا يفعل

وينبغي  2 ( آخر قصر( سفر )  أو ذكر صالة سفر يف)   ألنه مسافر سفرا بعيدا
ا وفعلها وجدا ألن وجوهبضبط هذه املسألة ملا فيها من إشكال, وتعليل هذه املسألة قال 

ملا وجبت عليه وجبت يف السفر وملا فعلها فعلها يف السفر ألنه ذكر صالة  يف السفر
, والحظ أمر آخر: أنه كان يعين يف نفس السفر كما لو قضاها فيه نفسهسفر يف سفر 

مسافرا فوجبت عليه يف السفر مث أقام مث سافر فتذكر فلماذا ال نقول جتب اتمة ؟ ألن 
ختللت بينهما؟ أو نقول أنه كان يف سفر مث أقام مث سافر فهو ملا كان يف هناك إقامة 

اتمة مبجرد الذكر فهذا هو اإلقامة لو أنه تذكرها يف اإلقامة لكن ما قضاها فتكون وجبت 
. إذاً املقصود عند قوله وذكرها يف سفر آخر اكتب: ومل يذكرها يف احلضر وإال أمت املراد

هل ستصبح اتمة يف حقه أم قصر؟ ستكون اتمة فإذا وجبت  ألنه لو تذكرها يف احلضر
حممد بن متيم احلراين ت  قال ابن متيماتمة مث سافر وما قضاها فسيقضيها اآلن اتمة 

وغريه وقضاء بعض الصالة يف ذلك كقضاء مجيعها اقتصر عليه يف املبدع وفيه  675
ة صنعت إشكال ملاذا ؟ ما معناه ؟ استدرك البهويت فقال فيه شيء, وهذه القضي شيء

اكتب : وقال يف الكشاف ) كشاف القناع ( : فإن ذكرها يف احلضر أو قضى بعضها يف 
احلضر أمت , قال صاحب الرعاية كما يف حاشية الروض البن فريوز :وإن نسيها يف سفر 

ها يف احلضر مث ذكرها يف حضر مث سافر أمت قال ابن فريوز : فإذا تقرر هذا فما وقع بعض
. إذاً لو قضى بعضها يف احلضر وجب إمتامها اتمة مثل لو قضى امها من ابب أوىلإمت
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( ظلما  وإن حبس)  , الثالثة بعضها يف احلضر مث سافر ابلسفينة. إذاً عندان اآلن صوراتن
( قصر أبدا ألن ابن عمر رضي هللا عنه أقام  ومل ينو إقامةأو مبرض أو مطر وحنوه ) 

 صر الصالة وقد حال الثلج بينه وبني الدخول رواه األثرمأبذربيجان ستة أشهر يق
واألسري إذا علم أنه ال ينفك إال بعد أايم ال يقصر ما أقام عند وعبد الرزاق والبيهقي 

إذاً هذا هو الثالث الذي يقصر و فكيف تقول أربعة أايم وهذا جلس أكثر من  العدو
: صة بعد حلظات سيسافر. الرابعةفر ذلك؟نقول هذا جالس ما نوى إقامة فهو لو جاءته 

( غلب على  قصر أبدا( ال يدري مىت تنقضي )  و أقام لقضاء حاجة بال نية إقامة) أ
ظنه كثرة ذلك أو قلته ألنه صلى هللا عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر 
 إذاً  الصالة رواه أمحد وغريه وإسناده ثقات وإن ظن ال تنقضي إال فوق أربعة أايم أمت

لو أقام لقضاء حاجة وليس عنده نية إقامة يعين إقامة أربعة أايم فهذا يقصر وال يدري مىت 
تنقضي لكن إذا غلب على ظنه أنه ال ينقضي هذا األمر إال بعد مرور مخسة أايم إذاً يتم 

لو نوى املقيم  وإن نوى مسافر القصر حيث مل يبح مل تنعقد صالته كما لو نواه مقيم
 ة ابطلة ومل تنعقد الصالة .القصر فالصال

 فصل يف اجلمع
جيوز هنا يعين  ( أي الظهر والعصر يف وقت إحدامها جيوز اجلمع بني الظهرين)    

يباح ما يسن القصر بل يباح , وننتبها اآلن إىل مسوغات اجلمع , عرفنا مسوغ القصر ما 
( جيوز  و)  الظهرين هو ؟ السفر , أما اجلمع فله أكثر من سبب , اآلن جيوز اجلمع بني 

هذا  ( يف وقت إحدامها يف سفر قصر( أي املغرب والعشاء )  بني العشاءيناجلمع ) 
السبب األول إذاً السفر سبب للقصر وسبب للجمع واجلمع له أسباب أخرى غري للسفر 

كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل زيغ   صلى هللا عليه وسلمملا روى معاذ أن النيب 
الظهر حىت جيمعها إىل العصر يصليهما مجيعا وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس أخر 
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الشمس صلى الظهر والعصر مجيعا مث سار وكان يفعل مثل ذلك يف املغرب والعشاء 
( يباح  ورواه أبو داود والرتمذي وقال حسن غريب وعن أنس مبعناه متفق عليه ) 

هذا الثاين وهو  ( مشقة)  ( أي ترك اجلمع ملريض يلحقه برتكهاجلمع بني ما ذكر ) 
مجع من  صلى هللا عليه وسلمألن النيب املريض الذي تلحقه املشقة ابلصالة يف وقتها 

غري خوف وال مطر ويف رواية من غري خوف وال سفر روامها مسلم من حديث بن 
عباس وال عذر بعد ذلك إال املرض وقد ثبت جواز اجلمع للمستحاضة وهي نوع 

رضع ملشقة كثرة جناسة وحنو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو مرض وجيوز أيضا مل
هؤالء أصبحوا اآلن ثالثة : مرضع ملشقة النجاسة , واملستحاضة كذلك  تيمم لكل صالة

أو عن معرفة ملشقة كثرة النجاسة , والثالث  العاجز عن طهارة أو تيمم لكل صالة و 
وهذه األعذار مرت يف درس  وقت كأعمى وحنوه ولعذر أو شغل يبيح ترك مجعة ومجاعة

( يباح و ) مضى , والثامن : اجلمع بني العشاءين فقط وهذا بسبب املطر وما شاهبه قال 
( وتوجد معه مشقة والثلج والربد  ملطر يبل الثياب)  ( خاصة بني العشاءيناجلمع ) 

الثياب  العشاءين فقط معناه أن الظهر والعصر ال جيمع بينهما قال ملطر يبل واجلليد مثله
والثلج والربد واجلليد  :معناه لو مطر خفيف ال يبل الثياب ..وتوجد معه مشقة قال

معناه الثلج والربد واجلليد والوحل والريح  (ولو حل وريح شديدة ابردة ) وكذلك  مثله
الشديدة الباردة من مسوغات اجلمع لكن ملا نتكلم عن اجلمع يف كل ما مضى كما لو 

لكن هل يقصر؟ ال يقصر إال املسافر وكذلك ملا قلنا املرضع قلنا للمريض جيمع 
يح ترك اجلمعة فهل يقصر؟ واملستحاضة كذلك جتمع لكن ال تقصر كذلك عنده عذر يب

مجع بني  صلى هللا عليه وسلمألنه  :. قالمسافر جيمع فهل يقصر؟ له ذلك. ال يقصر
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واحلديث  محد بن سليمان النجادأاملغرب والعشاء يف ليلة مطرية رواه النَجَّاد إبسناده 
و صلى يف بيته أو يف ولوفعله أبو بكر وعمر وعثمان وله اجلمع لذلك ) ضعيف جدا 

ألن الرخصة العامة يستوي ساابط يعين سقيفة  ( وحنوه مسجد طريقه حتت ساابط
الكالم اآلن على ماذا؟ له اجلمع لذلك أي  فيها حال وجود املشقة وعدمها كالسفر

 املطر وما شاهبه .يتكلم عن 
) انتهى من الكالم عن مسوغات اجلمع والكالم اآلن عن التقدمي والتأخري وأيهم أفضل  

( أبن يؤخر األوىل إىل  أتخري( مجع )  فعل األرفق به من( ملن له اجلمع )  واألفضل
أبن ( يقدم الثانية فيصليها مع األوىل حلديث معاذ السابق  تقدمي ( مجع والثانية ) 

لفعل النيب  ذا استواي فالتأخري أفضل واألفضل بعرفة التقدمي ومبزدلفة التأخري مطلقافإ
خروجا من اخلالف وترك اجلمع يف سوامها  وترك اجلمع يف سوامها صلى هللا عليه وسلم

 .ة ومزدلفة أفضل للخروج من اخلالفيعين عرف
هر مث عصر , يعين يرتب ظ ويشرتط للجمع ترتيب مطلقاشروط مجع التقدمي :    

نية اجلمع ( له ثالث شروط )  فإن مجع يف وقت األوىل اشرتط)  ومغرب مث عشاء 
سيجمع الظهر مع العصر فمعناه أنه ينبغي  ( أي إحرام األوىل دون الثانية عند إحرامها

ال يفرق )   ( الشرط الثاين املواالة بينهما و)  عليه أن ينوي عند تكبرية اإلحرام الظهر 
( ألن معىن اجلمع املتابعة واملقارنة  ووضوء خفيف( صالة )  إال مبقدار إقامةبينهما 

إذاً معناه أنه ينوي  وال ُيصل ذلك مع التفريق الطويل خبالف اليسري فإنه معفو عنه
عند الظهر عند تكبرية اإلحرام ينوي اجلمع مث إذا صلى الظهر يصلي بعدها العصر وال 

 ويبطل)  ن ما هو الفاصل الطويل الذي يبطل اجلمع ؟ يفرق بينهما بفاصل طويل , لك
( أي بني اجملموعتني ألنه فرق بينهما بصالة  بينهما( يصليها )  براتبة( اجلمع ) 

(  و) . كما لو قضى فائتة وإن تكلم بكلمة أو كلمتني جازيعين بطل اجلمع  فتبطل
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أن يكون  ( سالم األوىلموجودا عند افتتاحهما و ( املبيح )  أن يكون العذرالثالث ) 
العذر املبيح موجود عند افتتاح صالة الظهر يف هذا املثال وعند السالم من الظهر وعند 

تكبرية اإلحرام لصالة العصر فالعذر موجود وهو عذر من األعذار املاضية كسفر مثال 
عه فالبد أن يكون السفر موجودا عند دخوله يف الظهر وعند انتهائه من الظهر وعند شرو 

إذاً هل  ألن افتتاح األوىل موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع اجلمعيف العصر 
يشرتط لكن هل يشرتط دوام العذر إىل الفراغ من الثانية أم ال ؟ أو نقول يشرتط أحياان 

وال يشرتط دوام وال يشرتط أحياان؟ هو اجلواب أنه يشرتط أحياان وال يشرتط أحياان قال 
إن ترك وحال فال نشرتط , فإذا  فراغ الثانية يف مجع املطر وحنوه خبالف غريهالعذر إىل 

ترك املطر وحال فال نشرتط استمرار العذر فحىت لو انقطع املطر نعترب العذر قائما ألن 
وإن انقطع السفر يف األوىل آاثر املطر موجودا كالوحل , خبالف غريه كالسفر واملرض 

ناه أنه يشرتط استمرار العذر يف السفر واملرض . إذاً لو مع بطل اجلمع والقصر مطلقا
قلنا ما هي الشروط؟ استمرار العذر من بداية األوىل إىل هناية الثانية إال يف املطر إذا نقطع 

وترك آاثرا فالعذر قائم كأن املطر قائم ألن اآلاثر ابقية لكن إذا انقطع املطر ومل يرتك أثرا 
, إذا انقطع السفر يف األوىل بطل اجلمع جيمع فيتمها وتصحعذر للجمع فما  فليس هناك

فإذا انقطع السفر يف أثناء الثانية, نكرر إذا  فيتمها وتصح فرضافال جيمع والقصر كذلك 
العصر اليت انقطع السفر يف أثناء األوىل: ما هي األوىل؟ الظهر بطل اجلمع إذاً ال جيمع 

 :يتمها وتصح وأما إذا انقطع يف الثانية ب قال , والقصر فال يقصر هذه األوىل إذاً ستأيت
انقطع السفر وهو يف أثناء صالة العصر يف وقت الظهر مجع تقدمي  ويف الثانية يتمها نفال

ويشرتط استمرار  4. نفالفيقول هذا ليس مكان للجمع فال أبن أن يتمه لكن يكون 

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

488 
 

 

 

 

 

 

 

حل فيشرتط استمرار العذر ومل العذر إىل فراغ الثانية يف غري املطر أما املطر فإن حصل و 
 .مع ,وإن مل حيصل وحل بطل اجلمع يبطل اجل

(  وإن مجع يف وقت الثانية اشرتطوتصح األوىل فرضا )  :قال :شروط مجع التأخري   
( ألنه مىت أخرها عن ذلك بغري نية صارت  اجلمع يف وقت األوىل نيةله شرطان ) 

( ألن أتخريها إىل ما يضيق عن  فعلهاعن  ) وقتها (  إن مل يضققضاء ال مجعا ) 
إذاً الشرط األول أن ينوي مجع التأخري يف وقت الظهر  فعلها حرام وهو ينايف الرخصة

 وليس يف وقت العصر . 
( فإن زال العذر  إىل دخول وقت الثانية( املبيح )  العذر استمرار( الثاين )  و)   

واملسافر يقدم واملطر ينقطع وال أبس  قبله مل جيز اجلمع لزوال مقتضيه كاملريض يربأ
ا خلف مهابلتطوع بينهما ولو صلى األوىل وحده مث الثانية إماما أو مأموما أو صال

اضي نية اجلمع مسألة شروط مجع التأخري : ذكر فيها يف الباب امل .إمامني أو من مل جيمع
ن وقتها بغري نية : ألنه إن أخرها عن وقت األوىل أي أخر الصالة عيف وقت األوىل قال

مجع ال تصبح أداء وإمنا تصبح قضاء ألن املصنف اشرتط إن مل يضق وقتها عن فعلها 
فمعناه أنه البد أن ينوي مجع التأخري بوقت األوىل , مىت يف وقت األوىل؟ إن كانت ظهر 

وعصر فالبد أن ينوي التأخري أي مجع التأخري يف وقت الظهر لكن أيضا ال يصح أن 
خري إذا ضاق وقت الظهر وال يسع صالة الظهر فلنفرض مثال إن صالة الظهر ينوي التأ

حتتاج إىل عشر دقائق فله أن ينوي التأخري قبل أن يصبح الباقي من الوقت أقل من عشر 
دقائق ألنه إن بقي أقل من عشر دقائق يكون قد أخر الصالة عن وقتها الواجب فيجب 

ب عليه أن يصلي إذا قلنا أن صالة الظهر عليه إذا بقي من الوقت عشر دقائق فيج
تستغرق عشر دقائق أو قلنا مخس دقائق أي البد إذا بقيت مخس دقائق أن يشرع يف 

الظهر فإذا كان يريد أتخريها فينوي التأخري قبل أن يضيق الوقت فهذا هو املقصود أما إذا 
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نوي التأخري ألن ضاق الوقت فال قال إذا ضاق وقت الظهر عن فعل الظهر فليس له أن ي
أتخريها إىل ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينايف الرخصة فال يصح أن يتأخر وتنوي 

 .الشرط الثاين استمرار العذر ومر التأخري , وقلنا
 فصل يف صالة اخلوف

( قال  بصفات كلها جائزة صلى هللا عليه وسلموصالة اخلوف صحت عن النيب ) 
ألحاديث كلها أو ختتار واحدا منها قال أان أقول من األثرم قلت أليب عبد هللا تقول اب

هذا كالم أمحد أن كلها حسن  ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث سهل فأان اختاره
وشرطها أن يكون العدو مباح القتال ألهنا وردت بصور خمتلفة وحديث سهل أن أختاره 

اله كقتال املسلمني مثال هذا هو شرطها أما إذا قاتل عدوا ال جيوز قت سفرا كان أو حضرا
هذا الثاين أما إذا مل  مع خوف هجومهم على املسلمنيفليس له أن يصلي صالة اخلوف 

وحديث سهل الذي أشار إليه هو يكن خيشى هجومهم فال داعي لصالة اخلوف 
يذكر احلديث يف وصف صالة اخلوف قال  بذات الرقاع صلى هللا عليه وسلمصالته 

فصلى ابليت معه ركعة مث ثبت أمام العدو  وقفت وجاه العدو طائفة صفت معه وطائفة
انتبه أن هذه الصفة اليت يذكرها هي الصفة األوىل وصالة اخلوف وردت بستة  قائما

أوجه, وهذا هو الوجه األول طائفة معه وطائفة أمام العدو فصلى ابليت معه ركعة مث ثبت 
عدو وجاءت الطائفة األخرى فصلى وأمتوا ألنفسهم مث انصرفوا وصفوا وجاه القائما 

مث ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم  صلى هللا عليه وسلمهبم الركعة اليت بقيت من صالته 
لعلنا , و األول يعين اإلمام أمحد استحسنهاهذه الصورة هي الوجه  مث سلم هبم متفق عليه

فني والعدو بيننا : صففنا صمنر على األوجه الستة كلها: الوجه الثاين: وهو رواية جابر قال
, فكرب النيب  املثال األول فالعدو ليس أمامهوبني القبلة معناه أن العدو أمامه , أما يف
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وركعوا مجيعا مث رفع  صلى هللا عليه وسلمفكربوا وصلوا مث ركع النيب  صلى هللا عليه وسلم
معه  رأسه من الركوع ورفعوا مجيعا مث احندر ابلسجود والصف الذي يليه أيضا احندر

السجود  صلى هللا عليه وسلمابلسجود وقام الصف املؤخر يف حنر العدو فلما قضى النيب 
وقام الصف الذي يليه فهناك صف سجد معه وصف ثبت يف وجه العدو فلما قضى 

السجود وقام الصف الذي يليه احندر الصف املؤخر ابلسجود  صلى هللا عليه وسلمالنيب 
فالصف الذي مل يسجد احندر ابلسجود وقاموا سجدوا فاآلن هم قيام يف وجه العدو 

يف القيام مث تقدم الصف املؤخر الذي مل يسجد أول مرة  صلى هللا عليه وسلموأدركوا النيب 
معه مث ركع وركعنا مجيعا مث رفع رأسه من الركوع مث احندر ابلسجود والصف الذي يليه 

, والصف الذي  يسجد معه مل؟ الالذي يليه هل سجد معه يف األوىل سجد معه فالصف
يليه هو الذي كان مؤخرا يف الركعة األوىل وقام الصف املؤخر يف حنر العدو فلما قضى 

السجود وقام الصف الذي يليه احندر الصف املؤخر ابلسجود  صلى هللا عليه وسلمالنيب 
دوا مث يعين الذي حصل يف الركعة األوىل حصل يف الركعة الثانية مع اختالف الفريق فسج

 وسلموا مجيعا . صلى هللا عليه وسلمسلم رسول هللا 
إبحدى  صلى هللا عليه وسلم: صلى رسول هللا الوجه الثالث: حديث ابن عمر قال  

الطائفتني بركعة وسجدتني واألخرى يف وجه العدو مث انصرفوا وقاموا يف مقام أصحاهبم 
. مث قضى هؤالء ركعة وهؤالء ركعةم مقبلني على العدو وجاء أولئك فصلى هبم ركعة مث سل

صلى ابلطائفة األوىل ركعة مث خرجوا يف مواجهة العدو مث صلى ابآلخرين مث سلم مث قضت 
 .ة األوىل مث قضت الطائفة الثانيةالطائف

الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صالة ويسلم هبا ركعتني ابألوىل وركعتني ابلثانية أو   
ثانية أو أربع ابألوىل وأربع ابلثانية حسب الصالة ما هي صالة ثالث ابألوىل وثالث ابل
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ولو كان الغزو يف رابعية ال تقصر أو صالة رابعية يف سفر إن كان الغزو يف سفر فيقصر 
 .احلضر فال يقصر

: حديث جابر: كنا بذات الرقاع فصلى إبحدى الطائفتني مث أتخروا الوجه اخلامس  
أربع وللقوم  صلى هللا عليه وسلمقال فكانت لرسول هللا  وصلى ابلطائفة األخرى ركعتني

 ركعتان .
, يعين هذا كعة واحدة بال قضاء ومنعه األكثر: أن يصلي بكل طائفة ر الوجه السادس  

 الوجه السادس األكثر على منعه .
وإذا اشتد اخلوف صلوا رجاال وركباان للقبلة وغريها يومئون طاقتهم : قال املصنف  

هذا الكالم نفعله مىت أن يصلي  هرب مباح من عدو أو سيل أو حنوه وكذا حالة
الرجال راكبني أو على أرجلهم للقبلة أو إىل غري القبلة ويومئون فيما ال يستطيعون أن أيتوا 

هرب من عدو أو  2, والثاين حالة هرب مباح 1به من األركان مىت؟ يف شدة اخلوف 
خاف فوت  4 أو وقت وقوف بعرفة 3ه أو خوف فوت عدو يطلبسيل أو حنو ذلك  

ويستحب أن ُيمل معه يف صالته ) وقت عرفة فأراد أن يسرع فيصل الصالة املذكورة 
  :( كسكني لقوله تعاىل من السالح ما يدفع به عن نفسه وال يثقله كسيف وحنوه

وجيوز لكن هذا السالح قد يكون جنسا فهل فيه إشكال؟ قال وليأخذوا أسلحتهم 
 ألهنا حالة حاجة . ح جنس يف هذه احلالة للحاجة بال إعادةمحل سال

 ابب صالة اجلمعة
 مسيت بذلك جلمعها اخللق الكثري ويومها أفضل أايم األسبوع وصالة اجلمعة مستقلة  

وهي أفضل من يعين ليست ظهرا مقصورة وإن كانت يف رواية اثنية أهنا ظهرا مقصورة 
يعين  هل بلد مع بقاء وقت اجلمعة مل تصحالظهر وفرض الوقت فلو صلى الظهر أ
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هي صالة مستقلة هذا احلكم األول, وأفضل من صالة الظهر هذا احلكم الثاين , وهي 
فرض الوقت فليس الظهر فرض الوقت وهلذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت مل 

اشتغل فهو لو  وتؤخر فائتة خلوف فوهتا :يصح منهم ألن فرض الوقت اجلمعة مث قال
 والظهر بدل عنها إذا فاتتاآلن بقضاء فائتة فيخرج وقت اجلمعة فيقدم وقت اجلمعة 

 إذا فاتت اجلمعة كان الظهر بدال عنها .
من تلزمه اجلمعة بنفسه : ومعىن تلزمه بنفسه أي حيسب يف العدد ومعناه يصح أن   

(  ذكر كل( اجلمعة )   وتلزم)  يكون إماما فيها وأن خيطب فيها ويلزمه السعي إليها قال 
(  حرذكره ابن املنذر إمجاعا ألن املرأة ليست من أهل احلضور يف جمامع الرجال )  1
وكذا  ألن العبد حمبوس على سيده , : جتب على العبد وهي من املفرداتوعنه  2

مكلف ) , والثالث املكلف والرابع املسلم بعض عندهم مثل العبد ال جيب عليهاملبّعض فامل
( ألن اإلسالم والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فال جتب على جمنون  مسلم

وال صيب ملا روى طارق بن شهاب مرفوعا اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف 
 5 مستوطنمجاعة إال أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صيب أو مريض رواه أبو داود ) 

به املستوطن ابخليام وبيوت الشعر  مستوطن خرج به غري املستوطن والبناء خرج ( 6 ببناء
القصب نبات له ساق  معتاد ولو كان فراسخ من حجر أو قصب وحنوهقال ببناء 

يسريا  ( تفرق واحد ولو( أي البناء )  امسهال يرحتل عنه شتاء وال صيفا ) أانبيب 
معىن هذا الكالم البد أن يكون مستوطن يعين  البناء حيث مشله اسم واحد كما تقدم

ن مقيم وليس رحال يف بناء معتاد يعين مدينة مبنية ببناء معتاد سواء كانت من ساك
احلجر أو القصب أو كذا لكن ليس أصحاب خيام وال هم بدو رحل يتنقلون فهذا البناء 

بينه وبني  ليس ) :أو هذا املكان له اسم واحد ولو كان متفرقا فيجمعه اسم واحد قال
هذا الكالم إذا كان  ( تقريبا أكثر من فرسخملصر ) إذا كان خارجا عن ا 7(  املسجد
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خارجا عن البلد أما إذا كان داخل البلد فليس بينه وبني املسجد فرسخ وال أقل أما إذا  
كان خارج البلد كأن كان يف ضاحية أو قرينة قريبة من البلد وكان بينه وبينها أقل من 

بني املسجد أكثر من فرسخ فلن فرسخ و ومعناه أن الذي يسكن يف ضواحي جدة وبينه و 
 1.6أميال وامليل  3كيلو الفرسخ   5تلزمه بنفسه وإمنا تلزمه بشيء آخر والفرسخ تقريبا 

كيلو , ملاذا قالوا فرسخ ؟ قالوا العربة أبن يسمع األذان ومساع   5تقريبا معناه يف حدود 
أكثر من فرسخ إذا كان األذان غالبا يف هذه املسافة تقريبا . فإذا كان بينه وبني املسجد 

فتلزمه بغريه كمن خبيام وحنوها وال تنعقد به ومل جيز  :خارج املدينة فمعناه تلزمه بغريه قال
قل فبنفسه أما أكثر فتلزمه إذا كان بينه وبني املصر فرسخ فتلزمه بنفسه أو أ أن يؤم فيها

ي ال حيسب يف العدد و , قال ال تنعقد به أل اخليام وحنوها الذين هم قريبون, مثل أهبغريه
هذا الذي ال تلزمه بنفسه وتلزمه بغريه فال تنعقد به فال حيسب يف األربعني بل البد أن 

وأما من كان يف البلد فيجب يكون األربعون كلهم من أهل الوجوب ومل جيز أن يؤم فيها 
 ) عليه السعي إليها قرب أو بعد مسع النداء أو مل يسمعه ألن البلد كالشيء الواحد

ألن النيب   هذا عند أكثر أهل العلم ( على مسافر سفر قصر( اجلمعة ) وال جتب 
وأصحابه كانوا يسافرون يف احلج وغريه فلم يصل أحد منهم  صلى هللا عليه وسلم

هذا املسافر  اجلمعة فيه مع اجتماع اخللق الكثري وكما ال تلزمه بنفسه ال تلزمه بغريه
تلزمه تلزمه بنفسه جندهم أصحاب الشروط السبعة ومن سفر قصر فلو جعلنا جدول ملن 

, أما من ال تلزمه بنفسه وال بغريه املسافر سفر قصر أما الذي بغريه هم الذين ذكرهم اآلن
تلزمه بغريه من كان خارج البلد وبينه وبني البلد فرسخ هو الذي ال يلزمه أن يسعى إليها 

 .عدد وال يؤم فيهاوال حيسب يف ال لكن إذا أقيمت وحضر صحت منه
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وأقام ما مينع  فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون املسافة :قال  
آلن ذكر ثالثة إذاً إىل ا ومل ينو استيطاان لزمته بغريهيعين أقام أكثر من أربعة أايم  القصر

 , والذي سفره فوق الفرسخ لكن دون املسافةممن تلزمهم بغريهم: املسافر سفر معصية
 .لزمتهم بغريهممعناه انه مسافر سفر ال قصر فيه أو من أقام فكل هؤالء 

هؤالء ال جتب عليهم  ( ملا تقدم وامرأة( ومبعض )  عبد( جتب اجلمعة على )  وال)   
(  أجزأته منهم حضرها ومنوال خنثى ألنه ال يعلم كونه رجال ) ال بنفسهم وال بغريهم 

وجوهبا عليهم ال يعين أهنا ال تصح منهم إال اجملنون  إذاً عدم ألن إسقاطها عنهم ختفيف
) ومل تنعقد به ( ألنه ليس من أهل الوجوب وإمنا فاجملنون ال جتب عليه وال تصح منه 

التابع مثل العبد  ( لئال يصري التابع متبوعا ومل يصح أن يؤم فيهاصحت منه تبعا ) 
( غري سفر   لعذر ن سقطت عنهوم) وغريه حىت ال يصري متبوعا إماما كان أو خطيبا 

هؤالء  ( وجاز أن يؤم فيها به وانعقدت عليه وجبتكمرض وخوف إذا حضرها ) 
الذين سقطت عنهم لعذر فهم من أهل الوجوب لكن حصل هلم ظرف طارئ كمرض أو 

خوف فما استطاع فهذا يعذر لكن لو حضرها فهذا من أهل الوجوب فإذاً تنعقد به 
الظهر ( وهو )  صلى ومنقوطها ملشقة السعي وقد زالت ) ألن سوجاز أن يؤم فيها 

( أي قبل أن تقام اجلمعة أو مع  عليه حضور اجلمعة قبل صالة اإلمام( جيب )  ممن
إذاً من عليه اجلمعة لو صلى الظهر ما تصح منه الظهر  ( ظهره تصح ملالشك فيه ) 

سيأمث لكن لن تسقط عنه  قبل صالة اإلمام لكن لو أنه ترك اجلمعة حىت صلى اإلمام هو
الظهر إذاً يلزمه الظهر عند ذلك , إذاً ال تصح ظهره ملاذا؟ ألنه صلى ما مل خياطب به 

ألنه صلى ما مل خياطب به وترك ما خوطب وهو الظهر وترك ما خوطب به وهو اجلمعة 
 به وإذا ظن أنه يدرك اجلمعة سعى إليها ألهنا فرضه وإال انتظر حىت يتيقن أهنم صلوا

خرج متأخرا فذهب ليدرك اجلمعة فتأكد أنه لن يدركها فال يصل  اجلمعة فيصلي الظهر
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الظهر حىت يصلي اإلمام اجلمعة مث يصل الظهر فال يصل قبل الناس بل يصلي بعد اإلمام 
ال  ممن( الظهر )  وتصح)  فقبل صالة اإلمام هو مطالب ابجلمعة وغري مطالب ابلظهر 

هذه وحنوه فيصلي الظهر ولو زال عذره قبل جتميع اإلمام ( اجلمعة ملرض  جتب عليه
تصح الظهر ممن ال جتب عليه ملرض أو غريه فاملريض ال جتب عليه  مسألة فيها تفصيل

اجلمعة فهل له أن يصليها ؟ نعم يصليها هب انه صالها يقول فلو زال عذره قبل جتميع 
إذا كان مريضا وصالها ظهرا مث  اإلمام أي قبل فوات ما تدرك به اجلمعة تصح منه الظهر

 إال الصيب إذا بلغبعد ذلك زال عذره فال يعيدها ظهرا أو ال يعيدها مجعة , يقول 
: ال تصح منه الظهر اليت صالها فعليه أن يعيد اجلمعة إذا كان يستطيع أن يدرك فاملعىن

ة صلى الظهر اجلمعة أو يعيد الظهر , ما هو الفرق؟ الفرق أن املريض الذي مل يصل اجلمع
والظهر اآلن منه فرضا وليست نفال وكانت يف وقتها مقبولة مث برئ فال نطالبه ابإلعادة 

لكن الصيب ملا صلى الظهر قبل اجلمعة صالها نفال مث بلغ فاآلن هو مطالب فصالته 
األوىل كانت انفلة فإذاً هو مطالب اآلن فإما أن يصلي اجلمعة مع الناس إذا كان يدركها 

(  واألفضل)  د الظهر ألن الظهر اليت صالها يف الوقت كانت نفال وليست فرضا أو يعي
ابلنسبة للمعذور فاألفضل أال يصلي إال بعد  ( اجلمعة اإلمام يصلي حىتأتخري الظهر ) 

وحضورها ملن اختلف يف وجوهبا صالة اإلمام للجمعة فيصلي هو ظهرا فهذا أحوط 
عندهم يف ذلك أثر  أو نصفه لتاركها بال عذرعليه كعبد أفضل وندب تصديق بدينار 

( حىت  السفر يف يومها بعد الزوال( اجلمعة )  تلزمه ملن جيوز وال)  النووي ضعفه 
إن مل أي بعد دخول وقت الظهر إىل أن يصلي مث يسافر إال إذا كان لعذر قال  يصلي

كان قبل الزوال يعين كان هناك عذر حيمله على السفر فال أبس أما لو   خيف فوت رفقته
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أما إذا كان سيأيت هبا يف طريقه فال يكره  وقبل الزوال يكره إن مل أيت هبا يف طريقهقال 
 أبن خيرج قبل الزوال ويصلي يف الطريق .

 فصل يف شروط صحة اجلمعة

(  ليس منها إذن اإلمام( أي صحة اجلمعة أربعة شروط )  يشرتط لصحتها)  :قال  
مان حمصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان رواه البخاري ألن عليا صلى ابلناس وعث

والحظ أنه  1 ( الوقت( أي أحد الشروط )  أحدها)  وعنه يشرتط إذن اإلمام  مبعناه
قال الوقت ومل يقل دخول الوقت فيقصد دخول الوقت وبقاؤه ألنه إن خرج الوقت فما 

فاشرتط هلا الوقت كبقية  ألهنا صالة مفروضةتصلى مجعة إذاً اجلمعة شرطها بقاء الوقت 
وأوله أول وقت الصلوات فال تصح قبل الوقت وال بعده إمجاعا قاله يف املبدع ) 

املطرودي لقول عبد هللا بن سيالن وهو وقت صالة الضحى بعد اإلشراق  ( صالة العيد
شهدت اجلمعة مع أيب بكر فكانت خطبته وصالته قبل نصف النهار مث شهدهتا مع 

ته وصالته إىل أن أقول قد انتصف النهار مث شهدهتا مع عثمان عمر فكانت خطب
فكانت خطبته وصالته إىل أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك وال 

أنكره رواه الدارقطين وأمحد واحتج به قال وكذل روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد 
وآخره آخر وقت )  وآخرها هذا أول الوقت ,  ومعاوية أهنم صلوا قبل الزوال ومل ينكر

خلالف يف دخول وقت اجلمعة وليس يف  ( بال خالف قاله يف املبدع صالة الظهر
 فإن خرج وقتها قبل التحرمية)  واجلمهور على هذا وفعلها بعد الزوال أفضل خروجه 

( قال يف الشرح ال نعلم فيه  ظهرا صلوا( أي قبل أن يكربوا لإلحرام ابجلمعة ) 
( كسائر الصلوات تدرك بتكبرية  فجمعة( أبن أحرموا هبا يف الوقت )  وإالخالفا ) 

معناه لو قال هللا أكرب مث أّذن العصر فيصلوها مجعة أما إذا خرج  اإلحرام يف الوقت
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فتصلى  وال تسقط بشك يف خروج الوقت الوقت قبل أن يكربوا فيصلوها ظهرا قضاء
ن الوقت قدر اخلطبة والتحرمية لزمهم فإن بقي ممجعة أما إذا تيقنوا فيصلوها ظهرا 

يعين فيصلوها ظهرا فإذا بقي من الوقت قدر اخلطبة وتكبرية اإلحرام  فعلها وإال مل جيز
لزمهم أن يبدءوا  يف اخلطبة كي يدركوا تكبرية اإلحرام يف الوقت وإال يصلوها ظهرا وال 

 جيوز . 

( وتقدم بياهنم يف  وجوهبا الشرط الثاين حضور أربعني من أهل) الشرط الثاين :   
هم الذين قلنا فيهم ابلشروط السبعة , وعنه : تنعقد بثالثة واختارها تقي  اخلطبة والصالة

 اخلطبة والصالة حضور أربعني من أهل وجوهباالدين وهو شيخ اإلسالم  ابن تيمية , 
طبة أن حيضر أربعون من أهل الوجوب ممن توافرت فيهم الشروط السبعة فيحضروا اخل

قال أمحد بعث النيب صلى هللا عليه وحيضروا الصالة ال ينقصون يف اخلطبة وال الصالة 
وسلم مصعب بن عمري إىل أهل املدينة فلما كان يوم اجلمعة مجع هبم وكانوا أربعني 

وكانت أول مجعة مجعت ابملدينة وقال جابر مضيت السنة أن يف كل أربعني فما فوق 
 . دارقطين وفيه ضعف قاله يف املبدعمجعة وأضحى وفطر رواه ال

( هبا مبنية مبا جرت  بقرية مستوطنني( أن يكونوا )  الشرط الثالث) الشرط الثالث :   
وال تصح من أهل يعين ال يشملهم اسم واحد  به العادة فال تتم من مكانني متقاربني

بائل العرب اخليام وبيوت الشعر وحنوهم ألن ذلك مل يقصد لالستيطان غالبا وكانت ق
ومل أيمرهم هبا وتصح بقرية خراب عزموا على إصالحها  صلى هللا عليه وسلمحوله 

(  وتصح)  يعين ال يشرتط هلم البنيان وال املسجد وإمنا يشرتط هلا اإلقامة  واإلقامة هبا
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( ألن أسعد بن زرارة أول من مجع يف حرة  فيما قارب البنيان من الصحراءإقامتها ) 
خرجه أبو داود الدارقطين قال البيهقي حسن اإلسناد صحيح قال بين بياضة أ

 إذاً تصح فيما قارب البنيان من الصحراء . اخلطايب حرة بين بياضة على ميل من املدينة

إن كان اإلمام يرى أن  وإذا رأى اإلمام وحده العدد فنقص مل جيز أن يؤمهممسألة :   
لعدد فال جيوز له أن يؤمهم ولزمه استخالف اجلمعة ال تصح إال بتمام األربعني فنقص ا

يعين إذا رأى املأمومون  ولزمه استخالف أحدهم وابلعكس ال تلزم واحدا منهمأحدهم 
العدد قد نقص وهم يرون أنه البد من األربعون والعدد مثانية وثالثون إذاً فال تلزم أحد 

( مل يتموها مجعة  مهاإمتا قبل( عن األربعني )  نقصوا فإن)  منهم أن يصلي اجلمعة 
معناه إذا كانوا  ( إن مل متكن إعادهتا مجعة ) استأنفوا ظهراو ويتموهنا ظهرا  لفقد شرطها

أربعني فنقصوا عن األربعني فال يتموهنا فإذا عاد العدد إىل االكتمال فيعيدوا اجلمعة إذا 
أقل وخشي  أمكن لكن لو ما أمكن فيصلوهنا ظهرا أو أهنم نقصوا عن األربعني وظلوا

وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن مل خروج الوقت فيصلوهنا ظهرا 
معىن هذا الكالم يقول لو أن اإلمام   يسمع اخلطبة وحلقوا هبم قبل نقصهم أمتوا مجعة

)  كان احلضور عنده مائة مث نقص لكن مل يصل العدد إىل ما دون األربعني فيتمها مجعة 
 ( ركعة أمتها مجعة( أي من اجلمعة ) أدرك مع اإلمام منها قت و ) ( أحرم يف الو  ومن

 وإن أدرك أقل من ذلك فال يتمها مجعة ونقف هنا .

 ركعة أمتها( أي من اجلمعة )  أدرك مع اإلمام منها( أحرم يف الوقت و )  ومن)   
ه ( حلديث أيب هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من اجلمعة فقد أدرك الصالة روا مجعة

( أبن رفع اإلمام  وإن أدرك أقل من ذلك)  إذا أدرك ركعة أو أكثر يصليها مجعة  األثرم
لكن هذا الكالم بشروط  ( ملفهوم ما سبق ظهرا أمتهارأسه من الثانية مث دخل معه ) 
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معناه يتمها ظهرا لكن بشرطني البد عند  ( ودخل وقته إذا كان نوى الظهر)  قال 
هلذا املسبوق الذي أدرك اجلمعة جاء واإلمام يصلي اجلمعة يف  تكبرية اإلحرام ابلنسبة

الركعة الثانية , أقصد أنه جاء بعد الرفع من الركوع جاء مثال يف التشهد أو يف السجود 
فتكون فاتته الركعة الثانية فإذا جاء يكرب فالبد أن ينوي ظهرا وهذه من الصور اليت سبق 

ن الصور اليت تصح مع اختالف نية اإلمام عنه إذاً الكالم عليها يف درس سابق أن هذه م
البد أن ينويها ظهرا , الشيء اآلخر أنه البد أن يكون قد دخل وقتها أي وقت الظهر و 

على املذهب اجلمعة جيوز إقامتها قبل الظهر جتوز مىت؟ بعد اإلشراق أي وقت صالة 
هل يصلح أن ينويها ظهرا ؟ ال العيد فهذا اإلمام الذي يصلي اجلمعة مثال الساعة العاشرة 

( ودخل وقته حلديث وإمنا لكل امرئ ما نوى  إذا كان نوى الظهر)  يصلح لذلك قال 
إذا مل يكن نواها ظهرا وذلك أبن قال هللا أكرب واإلمام ساجد فسجد مث  وإال أمتها نفال

ن يتمها ظهرا ستطيع أاكتشف أن اإلمام يف الركعة الثانية وهو إمنا نوى اجلمعة فإذاً ما ي
؟ نعم إذا كان وقتها متسعا قال وز لإلنسان أن يقلب الفريضة نفال, فهل جيفيتمها نفال

ومن أحرم مع اإلمام مث وإال أمتها نفال ولذلك إذا كانت بعد الركوع الثاين يتمها نفال 
الكالم عن السجود فقط  زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله

ظهر إنسان يعين ال جيوز أن يضع يديه أو رجليه على ظهر أحد بل  أنه يسجد على
يعين إذا زال الزحام سجد وحلق إمامه للعذر  فإن مل ميكنه فإذا زال الزحامالسجود فقط 

وإن أحرم مث زحم وأخرج عن والصالة يف يوم اجلمعة هي املسألة اليت يكثر فيها الزحام 
وإن أخرج يف الثانية نوى تصح صالة الفذ ألنه ال  الصف فصلى فذا مل تصح صالته

اخلطبة وشروطها الشرط الرابع ملاذا ؟ ألنه أدرك ركعة من اجلمعة  مفارقته وأمتها مجعة
من شروط صحة اجلمعة  ( ويشرتط تقدم خطبتنيتقدم خطبتني وأشار إليه بقوله ) 
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 :قوله تعاىللتقدم خطبتني فال تصح اجلمعة بدون خطبة واآلن يتكلم عن أحكام اخلطبة 
 فاسعوا إىل ذكر هللا  صلى هللا عليه والذكر هو اخلطبة ولقول ابن عمر كان النيب

خيطب خطبتني وهو قائم يفصل بينهما جبلوس متفق عليه ومها بدل الركعتني ال  وسلم
مها أي اخلطبتني بدل عن الركعتني ال الظهر ألن اجلمعة ليست بدال عن الظهر   من الظهر

(  ومن شرط صحتهما محد هللا)  بقا , أما شروط صحة اخلطبتني فقال كما قرره سا
كل كالم ال يبدأ فيه ابحلمد هلل فهو أجذم   صلى هللا عليه وسلمبلفظ احلمد هلل لقوله 

صلى هللا عليه والصالة على رسوله حممد )  والشرط الثاين  رواه أبو داود عن أىب هريرة
هللا تعاىل افتقرت إىل ذكر رسوله كاألذان ويتعني ألن كل عبادة افتقرت إىل ذكر  وسلم

صلى يعين ال يكفي معناها البد أن يذكر الصالة فالبد أن يصلي على النيب  لفظ الصالة
 وقراءة آية)  وال يكفي معىن الصالة والشرط الثالث لصحة اخلطبتني قال  هللا عليه وسلم

يقرأ آية ويذكر الناس  عليه وسلم صلى هللا( كاملة لقول جابر بن مسرة كان رسول هللا 
رواه مسلم قال أمحد يقرأ ما يشاء وقال أبو املعايل لو قرأ آية ال تستقل مبعىن أو 

مل يكف واملذهب البد من قراءة آية مدهامتان أو  مث نظر   :حكم كقوله تعاىل
أن يقرأ آية   يعين حىت لو اإلمام جنب فيقرأ آية مع حرمتها لكن البدولو جنبا مع حترميها 

ألنه  أجزأه صلى هللا عليه وسلمفلو قرأ ما تضمن احلمد واملوعظة مث صلى على النيب 
( ألنه املقصود قال يف املبدع ويبدأ  والوصية بتقوى هللا عز وجل)  أتى ابلشروط 

هذه شروط لكن  ابحلمد هلل مث ابلصالة مث ابملوعظة مث القراءة يف ظاهر كالم مجاعة
إذاً حيمد هللا مث يصلي  والبد يف كل واحدة من اخلطبتني من هذه األركان الرتتيب سنة

 حضور العدد املشرتط( يشرتط )  و)  :والشرط اخلامس صلى هللا عليه وسلمعلى النيب 
 ( لسماع القدر الواجب ألنه ذكر اشرتط للصالة فاشرتط له العدد كتكبرية اإلحرام

فإن رون اخلطبة كاملة فلو غابوا عن شرط منها إذاً البد من حضور أربعني للخطبة حيض
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وإن كثر التفريق أو فات منها ركن يعين أكملوا  نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا
وإال صلوا ظهرا إذن إذا   مع سعة الوقتيعين بدأ من جديد  أو أحدث فتطهر استأنف

منها ركن أو أحدث مث كثر التفريق بني اخلطبتني خيطب مث يقطع اخلطبة مث يعود أو فات 
هذا  ويشرتط هلما أيضا الوقتتوضأ انقطعت املواالة  يستأنف ويبدأ اخلطبة من جديد 

من شروط صحة اخلطبة فلو خرج الوقت فال يصح أن خيطب خطبة اجلمعة فيشرتط هلا 
أما لو كان اخلطيب ال يصلح إماما   وأن يكون اخلطيب يصلح إماما فيهابقاء الوقت 

ري واخلنثى واملسافر واملرأة واجلمهور على أن املسافر خيطب وال إشكال كالعبد والصغ
فلو قال خطيب  حبيث يسمع العدد املعترب حيث ال مانعالشرط الثامن  واجلهر هبما

خطبت يف نفسي فهذا ما خطب فالبد أن يسمع العدد املعترب مع عدم وجود املانع 
البد أن تكون اخلطبة يف مكان ف 10 واالستيطان للقدر الواجب منهما 9والنية 

فاملواالة  11 واملواالة بينهما وبني الصالةيستوطنون فيه لكن لو خطب يف السفينة مثال 
مطلوبة بني اخلطبتني والصالة وبني اخلطبة واخلطبة يعين بني أجزاء اخلطبتني وبينهما وبني 

مد هلل والصالة على الصالة , والقدر الواجب يف االستيطان من اخلطبة وهو كما قلنا احل
وبقية الشروط وما زاد على ذلك ما يشرتط له استيطان  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

وهذه صور اندرة فلن يكون يف اخلطبة نفسها مسافرا ..لكن كل ما يشرتط لصحة اخلطبة 
 هو يشرتط ألركاهنا .

أي  حلدثني والنجس( من ا وال يشرتط هلما الطهارة)  :: قالما ال يشرتط للخطبتني   
يعين الطهارة مستحبة  ولو خطب مبسجدال يشرتط للخطبتني الطهارة بل يستحب 

ألهنما ذكر تقدم الصالة أشبه األذان وحترمي لبث ابملسجد ال تعلق له وليست واجبة 
طيب هل ميكن أن يكون اخلطيب  بواجب العبادة وكذلك ال يشرتط هلما سرت العورة
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أن الواحد حمدث حدث أصغر ودخل املسجد وخطب وقرأ آية حمدث احلدث األكرب لو 
فهذه حمظورات لكن اخلطبة صحيحة وهذا لن يؤثر على صحة اخلطبة, وكذا ال يشرتط 

وال أن يتوالمها من يتوىل ) سرت العورة فلو انكشفت العورة أيمث لكن اخلطبة صحيحة 
بل يستحب  يعين لو كان اخلطيب شخص واإلمام شخص آخر يصح ذلك (الصالة 

إذاً ال يشرتط أن اخلطيب هو  ذلك ألن اخلطبة منفصلة عن الصالة أشبها الصالتني
وال يشرتط أيضا الذي يصلي فلو اختلفا فال أبس وال يؤثر هذا على صحة صالة اإلمام 

هذا الرابع فالذي يتوىل الصالة ال يشرتط أن يكون حضر اخلطبة  حضور متويل الصالة
 البد أن يكون حضر اخلطبة أربعون رجال.أبن جاء متأخرا لكم 

وال جتزئ بغري  وهذا األول ويبطلها كالم حمرم ولو يسريا :: قالمبطالت اخلطبة   
 وهذا الثاين فإن مل يكن هناك قدرة على العربية جاز . العربية مع القدرة

 لفعلهمرتفع  ( أن خيطب على منرب( أي اخلطبتني )  ومن سننهما) : سنن اخلطبة   
وهو بكسر امليم من املنرب وهو االرتفاع واختاذه سنة جممع عليها  صلى هللا عليه وسلم
 أوو يصعده على تؤدة إىل الدرجة اليت تلي السطح ) أي النووي  قاله يف شرح مسلم

لو ما خطب على املنرب  ( إن عدم املنرب ألنه يف معناه موضع عال( خيطب على ) 
يعين يكون  3 عن ميني مستقبل القبلة ابحملرابمعناه فيخطب على مكان عال ألنه يف 

يعين لو أن  وإن خطب ابألرض فمن يسارهماملنرب على ميني من استقبل القبلة ابحملراب 
اخلطيب ليس عنده منرب وإمنا سيخطب على األرض فيخطب على يسار مستقبل القبلة , 

ار , وطبعا هذا قاله أبو واإلمام مالك يقول يستوي أن يكون على اليمني أو على اليس
يسلم على املأمومني إذا أقبل ( أن )  و)  املعايل وكل من يتبعونه يذكرون هذا عنه 

إذا صعد املنري سلم رواه ابن  صلى هللا عليه وسلم ( لقول جابر كان رسول هللا عليهم
ماجه ورواه األثرم عن أيب بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبري ورواه النجاد عن 
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 أي كما يسلك على من عنده إذا خرج إليهم  مان كسالمه على من عنده يف خروجهعث
صلى هللا لقول ابن عمر كان رسول هللا  5(  فراغ األذان جيلس إىل( يسن أن ) مث ) 

)   جيلس إذا صعد املنرب حىت يفرغ املؤذن مث يقوم فيخطب رواه أبو داود عليه وسلم
يعين جلسة خفيفة جدا ليس فيها  بن عمر السابق( حلديث ا وأن جيلس بني اخلطبتني

(  ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا( ملا تقدم )  قائما وأن خيطب)  ذكر مشروع 
لكن الذي ورد عن النيب  رواه أبو داود عن احلكم بن حزم  صلى هللا عليه وسلملفعله 

ن هذا الدين وفيه إشارة إىل أقوس أو عصا لكن ما ورد السيف  صلى هللا عليه وسلم
أي ابلسيف وابن القيم انتقد هذه العبارة وقال بل ابلوحي والدعوة , والسيف  فتح به

فلمحق أهل العناد والشرك فالبالد فتحت ابلدعوة أما السيف فليس إدخال الناس يف 
الدين لكن حملق أهل العناد والشرك فمعاندون الدين السيف هو الذي يصدهم أما 

م ال يقبل من أحد أن يسلم ابلسيف ومن أسلم ابلسيف هل إسالمه اإلسالم فال فاإلسال
قال يف الفروع ويتوجه ابليسرى واألخرى حبرف مقبول أم ال ؟ ال بل هذا هو املنافق 

فإن مل يعتمد أمسك ميينه بشماله  يعين يتوكأ ابليسرى واألخرى على حرف املنرب املنرب
(  يقصد تلقاء وجهه( أن )  و)  القوس يعين إن مل يعتمد على العصا أو  أو أرسلهما

وألن يف التفاته إىل أحد جانبيه يعين يف اخلطبة ينظر أمامه  صلى هللا عليه وسلملفعله 
إعراضا عن اآلخر وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره 

فون إليه إذا يعين يكره أن يستدبر املأمومني أما هم فكيف جيلسون ؟ ينحر  يف املبدع
( ملا روى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صالة  يقصر اخلطبة( أن )  و)  خطب 

فأطيلوا الصالة واقصروا يعين عالمة على فقهه  الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
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(  يدعو للمسلمني( أن )  ووأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر إمكانه )  اخلطبة
 .ة ففيها أوىلألنه مسنون يف غري اخلطب

وأن خيطب مثل السلطان فيباح الدعاء له  ويباح الدعاء ملعنياملباحات يف اخلطبة :   
وإذا غلب هي ليست مستحبات بل مباحات  من صحيفة قال يف املبدع وينزل مسرعا

وقال ابن يعين عن اإلمام أمحد  اخلوارج على بلد فأقاموا فيه اجلمعة جاز إتباعهم نصا
مر معنا أن اخلوارج  يصلي معهم اجلمعة ويعيدها ظهرامن األصحاب  وهذا أيب موسى

مبتدعة وقلنا أن الصالة خلف الفاسق واملبتدع ال تصح لكن استثنينا اجلمعة والعيد إن 
 تعذر خلف غريمها .

 فصل مكان اجلمعة وكيفيتها
(  ايسن أن يقرأ جهر ( إمجاعا حكاه ابن املنذر )  اجلمعة ركعتان( صالة )  و)    

( الركعة  ويف( بعد الفاحتة )  األوىل ابجلمعة( الركعة )  يف)  صلى هللا عليه وسلملفعله 
كان يقرأ هبما رواه مسلم عن ابن عباس   صلى هللا عليه وسلم( ألنه  الثانية ابملنافقني) 

صلى هللا ألنه  هل أتى  السجدة ويف الثانية  مل آ وأن يقرأ يف فجرها يف األوىل 
( أي  وحترم إقامتهاكان يقرأ هبما متفق عليه من حديث أيب هريرة )   وسلم عليه

 صلى هللا عليه وسلم( ألنه  يف أكثر من موضع من البلداجلمعة وكذا العيد ) 
( كسعة البلد وتباعد  حلاجة إال وأصحابه مل يقيموها يف أكثر من موضع واحد )

معة والعيد أال تقام يف البلد إال يف مكان ال حاجة ألمثلة كثرية لكن األصل يف اجل أقطاره
وأصحابه , قال لسعة البلد فلو أن  صلى هللا عليه وسلمواحد إال حلاجة هكذا فعل النيب 

أو بعد البلد كبرية وسيصعب على الناس االجتماع يف مكان واحد وتباعدت األقطار 
ل يف األمصار اجلامع أو ضيقه أو خوف فتنة فيجوز التعدد حبسبها فقط ألهنا تفع

يعين العصور من بعد  العظيمة يف مواضع من غري نكري فكان إمجاعا ذكره يف املبدع
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أن أقاموا اجلمعة يف بلد واحد (  فعلوا فإن)  األمة اتسعت  صلى هللا عليه وسلمالنيب 
أي بدون حاجة أما لو حباجة فما هناك أبس لكن الكالم لو ما كانت هناك حاجة 

(  ما ابشرها اإلمام أو أذن فيها فالصحيحةأو أكثر بال حاجة ) صلوها يف موضعني 
معناه أن هناك واحدة صحيحة واألخرى ابطلة يعين لو أن غري املأذون فيها   ولو أتخرت

وسواء قلنا إذنه شرط كانت قبل خطبة اإلمام فيقول بل العربة ابليت صلى فيها اإلمام 
إذاً الصحيحة ما ابشرها اإلمام يت جلمعته أو ال إذ يف تصحيح غريها افتئات عليه وتفو 

يف إذن أو عدمه فالثانية أبن أقيمت خطبتان يف وقت واحد بغري سبب  استواي فإن) 
ألن االستغناء حصل ابألوىل فأنيط احلكم أو عدم حضور اإلمام فالثانية ابطلة  ( ابطلة

تكبرية اإلحرام أوال قال الذي يكرب  ويعترب السبق ابإلحرامكيف نعرف السبق ؟ قال   هبا
( وال مزية  وإن وقعتا معا)   :فقد سبق وهب أن كال اجلمعتني وقتها يف وقت واحد قال

فال نصحح هذا وال  إلحدامها بطلتا ألنه ال ميكن تصحيحهما وال تصحيح إحدامها
لو كان هناك  فإن أمكن إعادهتما مجعة فعلوا وإال صلوها ظهرا :ذاك , فما احلل؟ قال

وقعتا معا لكن : هب أهنما ما ة اجلمعة أعدانها لن كالمها ابطل, صورة رابعةدوقت إعا
لكن ماذا يعيدوهنا مجعة  ( األوىل منهما بطلتا جهلت أو)  :: قالجهلت األوىل منهما

معناه أننا عندان مجعة  ويصلون ظهرا الحتمال سبق إحدامها فتصح وال تعادأم ظهرا ؟ 
وكذا لو أقيمت يف املصر مجعات وجهل  لي ظهرا صحيحة فلذا ال نعيدها ولكن نص

 وكذا لو أقيمت يف املصر مجعات وجهل كيف وقعتهذه احلالة اخلامسة  كيف وقعت
 فيصلوهنا ظهرا , لكن هذا كله إذا تعددت اجلمعة بال سبب .
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وإذا وافق العبد يوم اجلمعة سقطت عمن : العيد يوم اجلمعة : إذا وافق يوممسألة  
ال كاملسافر فما الفرق؟ معناه انه لو حضر  كمريضويصلي الظهر  امحضره مع اإلم

فيلزمه  دون اإلماماجلمعة الكتمل به العدد فتنعقد به ال كاملسافر ال جتب عليه قال 
فإن اجتمع معه العدد املعترب احلضور فهي تسقط عن الناس لكن ال تسقط عن اإلمام 

أي وكذا تسقط صالة العيد ابجلمعة  هبما وكذا العيد وإال صلى ظهراأي اإلمام  أقامها
 أغذا عزم على أن يصلي اجلمعة فال يصلي العيد . إذا عزموا على فعلها سقط

وأقل السنة الرابعة بعد اجلمعة ركعتان ألنه عليه الصالة والسالم كان يصلي  :قال  
 ( ركعات لقول ابن ست وأكثرهابعد اجلمعة ركعتني متفق عليه من حديث ابن عمر 

ويصليها مكانه خبالف سائر  يفعله رواه أبو داود صلى هللا عليه وسلمعمر كان النيب 
ويسن فصل بني فرض وسنة بكالم أو أو يف املسجد فاخلالف سائغ  السنن ففي بيته

وال سنة هلا قبلها أي يفصل أبن يتكلم بينهما أو ينتقل من موضعه  انتقال من موضعه
ابن  رأيت أيب يصلي يف املسجد إذا أذن املؤذن ركعتني قال عبد هللاأي اجلمعة  راتبة

ويسن أن يغتسل هلا يف )  أمحد بن حنبل فيجوز الصالة إذا أتيت املسجد قبل اجلمعة 
يعين  ( خلرب عائشة لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا وعن مجاع وعند مضي أفضل يومها

ل أفضل من أن يغتسل بعد إذا سبقها جبماع فأفضل وكذا عند اإلتيان إىل اجلمعة فيغتس
الذي تقدم هو االغتسال وعلق الشارح فقال فيه نظر  ) وتقدم ( وفيه نظر الفجر 

 تنظيف( يسن )  و ) فالناظم يقصد بتقدم أي يف ابب الغسل أن من السنن الغسل
ملا روى البخاري عن أيب سعيد مرفوعا ال يغتسل رجل يوم الثاين والثالث  ( وتطيب

ما استطاع من طهر ويدهن وميس من طيب امرأته مث خيرج فال يفرق اجلمعة ويتطهر 
بني اثنني مث يصلي ما كتب له مث ينصت إذا تكلم أي خطب اإلمام إال غفر له ما بينه 

( لوروده يف بعض األلفاظ  يلبس أحسن ثيابه( أن ) و )  والرابعة  وبني اجلمعة األخرى
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( و )  لعمامة ويرتدي يلبس الرداء واخلامس يعتم يلبس ا وأفضلها البياض ويعتم ويرتدي
ومشى ومل يركب ويكون بسكينة  صلى هللا عليه وسلم ( لقوله يبكر إليها ماشياأن ) 

صلى ( مستقبل القبلة لقوله  يدنو من اإلمام( أن )  وووقار بعد طلوع الفجر الثاين ) 
من اإلمام  من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ومل يركب ودان هللا عليه وسلم

فاستمع ومل يلغ كان له بكل خطوة خيطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها رواه أمحد 
( أن )  و )  ويشتغل ابلصالة والذكر والقراءةواحلادي عشر  وأبو داود وإسناده ثقات

نص عليه األكثر فاألكثرون على قراءة سورة الكهف يف  ( سورة الكهف يف يومها يقرأ
يف ليلتها اقتصر عليها األكثر وزاد بعضهم وليلتها كما يف اإلقناع دون يوم اجلمعة وليس 

املنتهى صاحب املنتهى يقول يومها فقط أما اإلقناع يقول وليلتها هذا خالف يف املذهب 
ملا روى البيهقي إبسناد حسن عن أيب سعيد مرفوعا من قرأ سورة بني املتأخرين 

( أن ) يكثر الدعاء ( رجاء  وبني اجلمعتني ) الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما 
(  صلى هللا عليه وسلم يكثر الصالة على النيب( أن )  وأن يصادف ساعة اإلجابة ) 

 أكثروا علي من الصالة يوم اجلمعة رواه أبو داود وغريه صلى هللا عليه وسلملقوله 
يف يومها وليلتها أما  صلى هللا عليه وسلميعين يكثر من الصالة على النيب  وكذا ليلتها

) وال يتخطى رقاب الناس ( ملا روى  قراءة سورة الكهف يف يومها ويف اإلقناع وليلتها 
وهو على املنرب رأى رجال يتخطى رقاب الناس  صلى هللا عليه وسلمأمحد أن النيب 

( فال يكره للحاجة  اإلمام( املتخطي ) إال أن يكون  فقال له اجلس فقد آذيت )
 ) للحاجة مثل أن يتخطى اإلمام وأحلق املؤذن واحلالة الثالثة  ه يف الغنية املؤذنوأحلق ب

( ال يصل إليها إال به فيتخطى ألهنم أسقطوا حق  إىل فرجة( يكون التخطي )  أو
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وحرم أن )  إذاً التخطي يكون لإلمام واملؤذن وكذا لصاحب الفرجة  أنفسهم بتأخرهم
( حلديث ابن عمر أن النيب  فيجلس مكانهالكبري ) ( ولو عبده أو ولده  يقيم غريه

هنى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده وجيلس فيه متفق عليه ولكن  صلى هللا عليه وسلم
(  إال)  لكن جيوز أن يقيم غريه يف حاالت قال  يقول أفسحوا قاله يف التلخيص

حلفظه  ( وكذا لو جلس من قدم صاحبا له فجلس يف موضع ُيفظه لهالصغري و ) 
لكن إذاً ميكن أن يقيم الصغري ..  بدون إذنه قال يف الشرح ألن النائب يقوم ابختياره

إن جلس مكان اإلمام أو طريق املارة أو استقبل املصلني يف مكان ضيق أقيم قاله يف 
وكره إيثاره غريه مبكانه الفاضل استقبل املصلني يعين جيلي أمامهم يف مكان ضيق  املعايل

وليس معناه اإليثار ابملكان الفاضل فابتداء اإليثار مكروه لكن ال يكره قبوله  ال قبوله
)  يعين إذا أتخر شخص عن مكان ليقدم آخر فليس لغريه التقدم  لغري املؤثر سبقه

ويف وجه له رفعه واختاره تقي الدين شيخ  ( ألنه كالنائب عنه وحرم رفع مصلى مفروش
( فريفعه ألنه ال حرمة له  ما مل حتضر الصالة)  ي إال اإلسالم ابن تيمية يرفعه وال جيل

ومن قام من موضعه لعارض حلقه مث عاد إليه قريبا فهو أحق بنفسه وال يصلى عليه ) 
من قام من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به رواه  صلى هللا عليه وسلمبه ( لقوله 

ومل يقيده األكثر ابلعود ال الكالم هنا على من قام وعاد قريبا لكن إذا ما عاد ق مسلم
األكثر مل يقيد بل قالوا من قام من موضعه وعاد إليه فهو أحق به لكن قال يف  قريبا

واإلمام ( املسجد )  ومن دخل)  اإلنصاف ولعله موافق لألكثر أي الذين مل يقيدوه 
صلى ( لقوله  يصلي ركعتني يوجز فيهما حىت( ولو كان وقت هني )  خيطب مل جيلس

إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة وقد خرج اإلمام فليصل ركعتني متفق عليه   عليه وسلمهللا
فتسن حتية  زاد مسلم وليتجوز فيهما فإن جلس قام فأتى هبما ما مل يطل الفصل

 إال اخلطيب وداخله لصالة عيدإال وقت اخلطبة  املسجد ملن دخله غري وقت هني
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فليس له حتية مسجد وقيمه ليس له حتية  أو بعد شروع يف إقامة فليس له حتية مسجد
واملقصود هنا ملن دخل وأراد الطواف  وداخل املسجد احلرام ألن حتيته الطوافمسجد 

فيسن له الطواف إذا دخل أما إذا مل يرد الطواف وأراد اجللوس فيشرع يف حقه حتية 
املصلي  يعين ( إذا كان منه حبيث يسمعه وال جيوز الكالم واإلمام خيطب)  املسجد 

 صلى هللا عليه وسلمولقوله  وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  : لقوله تعاىل
 اآلن يذكر من الذي له أن يتكلم  من قال صه فقد لغا ومن لغا فال مجعة له رواه أمحد

صلى هللا ( ملصلحة ألنه  ملن يكلمه أو( أي لإلمام فال ُيرم عليه الكالم )  إال له) 
فيجب  كلم سائال وكلمه هو وجيب لتحذير الضرير وغافل عن هلكة عليه وسلم

 حتذير هؤالء للضرر واهللكة .
( وإذا سكت بني  قبل اخلطبة وبعدها( الكالم )  جيوز) اآلن مواضع جواز الكالم :   

 صلى هللا عليه وسلموله الصالة على النيب والدعاء سنة  اخلطبتني أو شرع يف الدعاء
يعين على الدعاء  وتسن سرا كدعاء وأتمني عليهوهذا اخلامس  طيبإذا مسعها من اخل

وإشارة أخرس إذا فهمت  8وتشميت عاطس  7ورد سالم  6ومحده خفية إذا عطس 
لكن إشارة املصلي إذا كان أخرس كفعله ال تبطل ال تسكيت متكلم إبشارة  ككالم
 .عليه ويكره العبث والشرب حال اخلطبة إن مسعها وإال جاز نصالصالة 

 ابب صالة العيدين
مسي العيد عيدا ألنه يعود  مسي به ألنه يعود ويتكرر ألوقاته أو تفاؤال ومجعه أعياد 

( فرض كفاية ( أي صالة العيدين )  وهي)  ويتكرر يف وقت معني أو تفاؤال أن يعود 
واخللفاء بعده  صلى هللا عليه وسلموكان النيب  فصل لربك واحنر  :لقوله تعاىل
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حكمها فرض كفاية فإذا قام هبا البعض سقط عن الباقني وداوم عليها  داومون عليهاي
ومن بعده من اخللفاء وينبين على أهنا فرض كفاية أنه لو تركها  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

تركها  إذامل يصلوها إال بعد ارتفاع الشمس يداومون عليها ) أهل بلد يقاتلون عليها 
( أول )  و( ألهنا من أعالم الدين الظاهرة وقت الصالة )  مامأهل بلد قاتلهم اإل

من ارتفاع الشمس , فالشمس إذا بدأت يف اإلشراق فهذا وقت  ( وقتها كصالة الضحى
ومن بعده مل  صلى هللا عليه وسلمألنه هني إىل أن يكتمل إشراقها وتنفصل عن األرض 

(  الزوال( أي آخر وقتها )  خرهوآيصلوها إال بعد ارتفاع الشمس ذكره يف املبدع ) 
معناه أن آخر وقتها هو بداية وقت الظهر وبداية الزوال هو ميلها عن   أي زوال الشمس

( قضاء  صلوا من الغد( أي بعد الزوال )  مل يعلم ابلعيد إال بعده فإن)  كبد السماء 
ل ملا روى أبو عمري بن أنس عن عمومة له من األنصار قال غم علينا هالل شوا

فأصبحنا صياما فجاء ركب يف آخر النهار فشهدوا أهنم رأوا اهلالل ابألمس فأمر 
الناس أن يفطروا من يومهم وأن خيرجوا غدا لعيدهم رواه صلى هللا عليه وسلم النيب 

 يف صحراء( صالة العيد )  وتسنمكان الصالة )  أمحد وأبو داود والدارقطين وحسنه
خيرج يف الفطر واألضحى  صلى هللا عليه وسلمن النيب ( قريبة عرفا لقول أيب سعيد كا

معناه أن صالته يف الصحراء سنة فقط وليست واجبة أن يصلوا يف  إىل املصلى متفق
تقدمي صالة األضحى وعكسه ( يسن ( ) و عليه وكذلك اخللفاء بعده ) الصحراء 

كتب إىل   لمصلى هللا عليه وس( فيؤخرها ملا روى الشافعي مرسال أن النيب  الفطر
يسن يف صالة عيد  عمرو بن حزم أن عجل األضحى وأخر الفطر وذكر الناس

( يسن )  و)  األضحى أن تبكر ويف صالة عيد الفطر أن تؤخر قليال , وأيضا من سننها 
 صلى هللا عليه وسلم( أي قبل اخلروج لصالة الفطر لقول بريرة كان النيب  قبلها أكله

معناه أنه  طر وال يطعم يوم النحر حىت يصلي رواه أمحدال خيرج يوم الفطر حىت يف
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يقدم صالة األضحى وال أيكل قبلها لكن عيد الفطر يؤخره لكن يسبقه ابإلفطار ألن 
وأفضل على هذا اليوم هو يوم عيد وسبقه رمضان أي إمساك فيختلف عن رمضان 

هل والصدقة يف يعين يسن التوسعة على األ مترات وترا والتوسعة على األهل والصدقة
يف ( أي يسن اإلمساك )  وعكسه) هذا الوقت لكن األضحى عكسه من حيث األكل 

فإذا كانت عنده أضحية  ( حىت يصلي ليأكل من أضحيته ملا تقدم األضحى إن ضحى
) أي من كبد األضحية  واألوىل من كبدهافيسن أن ميسك فإذا ضّحى أكل من أضحيته 

صلى هللا ( إال مبكة املشرفة ملخالفة فعله  مع بال عذراجلا يف( صالة العيد )  وتكره
يسن يف صالة العيد أن تكون يف الصحراء فال يصل يف جامع فإذا كان لعذر  عليه وسلم

فال أبس أما لغري عذر فيكره ذلك لكن يف مكة املكرمة يسن أن تكون يف املسجد احلرام 
الوا يصلون يف املسجد احلرام صالة وماز  صلى هللا عليه وسلموقالوا أن هكذا فعل النيب 

ويستحب لإلمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس العيد على مر العصور واألزمان 
رضي هللا عنه معناه أن اإلمام خيرج إىل الصحراء لكن إذا كان  يف املسجد لفعل علي

هناك ضعفة وكبار وكذا يصعب عليهم اخلروج فيستخلف من يصلي هبم يف املسجد 
أي للضعفة وال  وهلم فعلها قبل اإلمام وبعدهاملقصود يف املسجد للضعفة  ب هلموخيط

ألن صالة  وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحيةنعترب السبق هنا مثل اجلمعة 
سيصلون يف املسجد فإذا سبقت إحدى صاليت  العيد ستصلى سنة يف الصحراء والضعفة
, ما تضر واألحكام ستنعقد ب: الوقة ؟ اجلواالعيد األخرى فهل ستضر السابقة ابملسب

وأيهم سبق أبول صالة عيد سواء كانت اليت يف املسجد للضعفة أو اليت يف الصحراء 
يعين فرض الكفاية فسقطت به وجازت التضحية  سقط به الفرض وجازت التضحية

صالة ( ليحصل له الدنو من اإلمام وانتظار ال ويسن تبكري مأموم إليها) للجميع قال 
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من السنة أن خيرج إىل العيد ماشيا  رضي هللا عنه( لقول علي  ماشيافيكثر ثوابه ) 
( يسن  الصبح و( صالة )  بعدرواه الرتمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم) 

, ابلنسبة للمأموم يبكر لكن اإلمام يتأخر هذا الرابع ( أتخر إمام إىل وقت الصالة) 
خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى  صلى هللا عليه وسلميب لقول أيب سعيد كان الن

كان خيرج متأخرا   صلى هللا عليه وسلممعناه أنه  فأول شيء يبدأ به الصالة رواه مسلم
وألن اإلمام ينتظر وال ينتظر وخيرج ألنه خيرج إىل الصالة مباشرة وال خيرج مبكرا وينتظر 

صلى هللا عليه لقول جابر كان رسول هللا  ( أي البسا أمجل ثيابه على أحسن هيئة) 
فيخرج يف أحسن  يعتم ويلبس برده األمحر يف العيدين واجلمعة رواه ابن عبد الرب وسلم

إال ) يعتم أي يلبس العمامة رواه ابن عبد الرب يف التمهيد  صلى هللا عليه وسلمهيئة فكان 
استثىن  فاستحب بقاؤه( ألنه أثر عبادة  يف ثياب اعتكافه( خيرج )  ـاملعتكف ف

: قال تقي يل أثر العبادة, قال يف اإلنصافاملعتكف ألنه كان يف عبادة فال نريد أن نز 
: من املعتكف وقال القاضي أبو يعلىالدين يسن التزين لإلمام األعظم وإن خرج 

صلى هللا املعتكف كغريه يف الطيب والزينة وحنوه, والظاهر أن هذا هو ألنه إذا كان النيب 
يفعل ذلك فيأخذ الطيب والزينة وحنوه وكان معتكفا فالظاهر أن مثل هذا  عليه وسلم

 التعليل ال يقاوم النص .
 استيطان( أي شرط صحة صالة العيد )  ومن شرطهاشرط الصالة وكيفيتها )  :قال  

استيطان يعين مستوطنني ببلد وال يكونوا رحل وعدد اجلمعة وهو أربعون  ( وعدد اجلمعة
 صلى هللا عليه وسلمفال تقام إال حيث تقام اجلمعة ألن النيب تصح منهم اجلمعة ممن 

فال يشرتط  ( فال يشرتط كاجلمعة ال إذن اإلماموافق العيد يف يوم حجته ومل يصل ) 
هذه هي  (أن يرجع من طريق آخر  ( إذا غدا من طريق ) ويسن)  للعيد إذن اإلمام 

كان إذا خرج إىل   صلى هللا عليه وسلمن النيب ملا روى البخاري عن جابر أالسنة 
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قاسوا اجلمعة على العيد واملذهب  وكذا اجلمعةهذا الذي ورد قال  العيد خالف الطريق
أنه تشرع املخالفة يف العيد واجلمعة لكن الظاهر أهنا للعيد فقط كما سيأيت من كالم ابن 

وهذا قول أوسع يعين  معةقال يف شرح املنتهى وال ميتنع ذلك أيضا يف غري اجلمفلح 
وقال يف املبدع الظاهر أن املخالفة فيه شرعت يستحب يف اجلمعة ويف غري اجلمعة 

وهذا القول الثالث , أصبح عندان ثالث أقوال األول  ملعىن خاص فال يلتحق به غريه
قوله وكذا اجلمعة والثاين قوله ال ميتنع يف غري اجلمعة , يعين مثل الصلوات اخلمس , 

لقول الثالث هو قول ابن مفلح أن الظاهر فيه أهنا شرعت ملعىن خاص فنقتصر عليه فال وا
يلتحق به غريه ال مجعة وال غريها لكن املذهب على األول أن اجلمعة تلحق ابلعيد لكن 

( لقول ابن عمر كان  ويصليها ركعتني قبل اخلطبة)  عندان وجه اآلن أن العيد فقط 
وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل اخلطبة متفق  مصلى هللا عليه وسلالنيب 
مل يعتد ابخلطبة إذا قدمها فالبد أن تكون  فلو قدم اخلطبة مل يعتد هباختالف اجلمعة  عليه

االستفتاح وقبل التعوذ ( تكبرية اإلحرام و )  يف األوىل بعد يكرب)  بعد الصالة 
والزوائد سنة , وغري  ( نية قبل القراءة مخساالثا( الركعة )  ويف( زوائد )  والقراءة ستا

ملا روى أمحد عن الزوائد حبسب فتكبرية اإلحرام ركن واالنتقال إىل الثانية واجبة وهكذا 
كرب يف عيد اثنيت   صلى هللا عليه وسلمعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب 

ا يف األوىل يعين مع سبع عشرة تكبرية سبعا يف األوىل ومخسا يف اآلخرة إسناده حسن
قال أمحد اختلف أصحاب تكبرية اإلحرام , ومخسا يف الثانية يعين بدون تكبرية االنتقال 

يعين يف العدد هل هو ست زوائد أم  يف التكبري وكله جائز صلى هللا عليه وسلمالنيب 
( لقول وائل بن حجر أن النيب  يرفع يديه مع كل تكبرية)  سبعا زوائد وكذا مخس 

كان يرفع يديه مع التكبري قال أمحد فأرى أن يدخل فيه هذا   هللا عليه وسلم صلى

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

514 
 

 

 

 

 

 

 

كله وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبرية يف اجلنازة والعيد وعن زيد كذلك 
 يعين األخريان أما األول أما حديث وائل فهو عند أيب داود وأمحد والدرامي  روامها األثرم

هللا أكرب كبريا واحلمد هلل كثريا وسبحان هللا وحبمده بكرة ) ( بني كل تكبريتني  ويقول) 
هل هذا  (وأصيال وصلى هللا على سيدان حممد النيب األمي وآله وسلم تسليما كثريا 

لقول عقبه بن عامر سألت ابن ذكر وارد فيلتزم أم ميكن أن يقال غريه من األذكار ؟ قال 
مد هللا ويثين عليه ويصلي على النيب مسعود عما يقوله بعد تكبريات العيد قال ُي

حرب الكرماين, قال املوفق :  رواه األثرم وحرب واحتج به أمحد صلى هللا عليه وسلم
وإن أحب قال غري ذلك . ألنه  غري وارد هبذا اللفظ فنلتزمه بل الذي ورد أن حنمد هللا 

( ألن   ذلكوإن أحب قال غري)   صلى هللا عليه وسلمونثين عليه ونصلي على النيب 
يعين لو شك هل  الغرض الذكر بعد التكبري وإذا شك يف عدد التكبري بىن على يقني

فال  وإذا نسي التكبري حىت قرأ سقطهو كرب أربعا أو ثالاث اعتربه ثالاث فهذا هو اليقني 
ألنه سنة فات حملها وإن أدرك اإلمام راكعا أحرم مث ركع وال يشتغل بقضاء يقضه 
هذه الصورة الثانية اليت ال يقض فيها التكبري فإذا جاء واإلمام راكع فريكع يعين  التكبري

وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبري مل معه وما يقض التكبري , والصورة الثالثة قال 
دخل بعد أن فرغ من التكبري فيكرب وال يقض التكبريات الست الزائدة , والصورة  يقضه

كأن أدركه يف التكبرية الرابعة وابقي   ه يف أثنائه سقط ما فاتوكذا إن أدركالرابعة قال 
( لقول ابن عمر كان  مث يقرأ جهرا)  اثنني فيكرب تكبرياتن وما فات سقط وال يقض 

يف  جيهر ابلقراءة يف العيدين واالستسقاء رواه الدارقطين صلى هللا عليه وسلمالنيب 
صلى هللا عليه يف الثانية لقول مسرة إن النيب  سبح وبـالغاشيةالركعة األوىل بعد الفاحتة بـ

كان يقرأ يف العيدين بسبح اسم ربك األعلى و هل أاتك حديث الغاشية رواه   وسلم
( يف أحكامها حىت يف  خطب خطبتني كخطبة اجلمعة( من الصالة )  فإذا سلمأمحد ) 
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إال اك قبل الصالة يعين حيرم الكالم حال اخلطبة لكن اخلطبة هنا بعد الصالة وهن الكالم
(  يستفتح األوىل بتسع تكبريات)  فيكرب مع اخلطيب إذا كرب  يف التكبري مع اخلاطب

ملا روى سعيد أي متتابعة  ( تكبريات كذلك بسبع والثانية)  أي متوالية  قائما نسقا
عن عبيد هللا بن عتبة قال يكرب اإلمام يوم العيد قبل أن خيطب تسع تكبريات ويف 

صلى هللا عليه ( لقوله  الفطر على الصدقة( خطبة )  ُيثهم يفسبع تكبريات ) الثانية 
( جنسا وقدرا  ويبني هلم ما خيرجونأغنوهم هبا عن السؤال يف هذا اليوم )  وسلم

 ( األضحى يف األضحية ويبني هلم حكمها( خطبة )  ويرغبهم يفوالوجوب والوقت ) 
ا يتعلق من أحكام ويف األضحى كذلك يبني هلم إذاً يف خطبة عيد الفطر يبني هلم فيها م

ذكر يف خطبة  صلى هللا عليه وسلمألنه ثبت أن النيب ما يتعلق يف األضحى من أحكام 
 . األضحى كثريا من أحكامها من رواية أيب سعيد والرباء وجابر وغريهم

ات سنة ( أي بني التكبري  والذكر بينهما( سنة )  والتكبريات الزوائد)  :سنن العيد  
يعين ال يسن الذكر بعد التكبرية األخرية من  وال يسن بعد التكبرية األخرية يف الركعتني

الركعتني فهو سيكرب يف األوىل بست زوائد فيكر بني التكبريات لكن إذا انتهى من 
التكبرية السادسة فال يذكر وإمنا يشرع فيما بعده كذلك الركعة الثانية أذا شرع يف 

 سنة واخلطبتان)  مس الزوائد فال يذكر فالذكر يكون بني التكبريات الزوائد التكبريات اخل
 صلى هللا عليه وسلم( ملا روى عطاء عن عبد هللا بن السائب قال شهدت مع النيب 

العيد فلما قضى الصالة قال إان خنطب فمن أحب أن جيلس للخطبة فليجلس ومن 
 قات ولو وجبت لوجب حضورهاسناده ثأحب أن يذهب فليذهب رواه ابن ماجه وإ

واستماعها والسنة ملن حضر العيد من النساء حضور اخلطبة وأن ينفردن مبوعظة إذا 

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

516 
 

 

 

 

 

 

 

إذا كن بعيدات عن اخلطيب حبيث ال يسمعن اخلطبة فإن النيب  مل يسمعن خطبة الرجال
 فعل ذلك . صلى هللا عليه وسلم

وبعدها يف الة العيد ) ( أي ص قبل الصالة( وقضاء فائتة )  ويكره التنفل)    
يوم عيد  صلى هللا عليه وسلم( قبل مفارقته لقول ابن عباس خرج النيب  موضعها

( صالة العيد )  ويسن ملن فاتتهفصلى ركعتني مل يصل قبلها وال بعدمها متفق عليه ) 
( لفعل  على صفتها( يف يومها قبل الزوال أو بعده )  بعضها قضاؤها( فاته )  أو

اآلن إذا فاتته صالة العيد يقضيها لكن على صفتها لكن قبل  الصلوات أنس وكسائر
ذلك ذكر قوال آخر أن الناس مجيعا يقضوهنا يف اليوم الثاين فإذا فاتت من الناس أو أكثر 

الناس ففرض الكفاية حتقق أبن أقيم فرض الكفاية يف وقته وفاتت بعض الناس فهي يف 
اليوم قبل الزوال أو بعده لكن يف يومها يعين قبل  حق من فاتته سنة فله قضاؤها يف هذا

 املغرب .
حكم التكبري املطلق : التكبري عندان نوعان , مطلق ليس له وقت والتكبري املقيد الذي   

 ويسن التكبري)  له وقت وهو عقب الصلوات املفروضة فما وقت التكبري املطلق ..أخل ؟ 
فاألنثى ال جتهر  ت وإظهاره جهر غري أنثى به( أي الذي مل يقيد إبدابر الصلوا املطلق

يعين ليلة عيد (  يف ليليت العيدين)  أمام الرجال به , ومىت يسن التكبري املطلق ؟ قال 
يف البيوت واألسواق واملساجد وغريها األضحى وليلة عيد الفطر فيسن التكبري املطلق 

فهذا وقته من مغرب ليلة  هوجيهر به يف اخلروج إىل املصلى إىل فراغ اإلمام من خطبت
 :( لقوله تعاىل آكد فطر( عيد )  يف( التكبري )  و)  العيد إىل فراغ اإلمام  من اخلطبة 

  ولتكملوا العدة ولتكربوا هللا يف كلو يسن التكبري املطلق أيضا ) , واملوضع الثاين 
ة األنعام للرد على املصنف قال ولو مل ير هبيم ( ولو مل ير هبيمة األنعام ذي احلجة عشر
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املخالف كاملوفق والشارح يقولون إمنا يستحب يف عشر ذي احلجة إذا رأى هبيمة األنعام 
 فقوله ولو مل يرى إشارة للخالف .

 ( يف األضحى املقيد عقب كل فريضة يف مجاعة( يسن التكبري )  و ): التكبري املقيد  
 مجاعة وهذا الكالم سيكون يف الحظ أنه البد أن تكون بعد فريضة وهذه الفريضة يف

ال يف فطر ألن عيد األضحى ولن يكون يف عيد الفطر فثالث أمور وهلا وقت يبينه اآلن 
رواه ابن املنذر يف األوسط , وعنه : يكرب ولو   ابن عمر كان ال يكرب إذا صلى وحده

ود وقال ابن مسعكان وحده , ففي رواية عن اإلمام أمحد أنه حىت من صلى وحده كرب 
إمنا التكبري على من صلى يف مجاعة رواه ابن املنذر فيلتفت اإلمام إىل املأمومني مث 

)  كالمنا مازال على التكبري املقيد منذ مىت إىل مىت؟  صلى هللا عليه وسلميكرب لفعله 
رضي هللا ( روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود  عرفة من صالة الفجر يوم

( ألنه قبل  ة الظهر يوم النحر إىل عصر آخر أايم التشريقصال وللمحرم من)  عنهم
قال إىل آخر أايم التشريق فيكون التكبري املقيد  ذلك مشغول ابلتلبية واجلهر به مسنون

بعد الفريضة يف اجلماعة يف عيد األضحى من فجر عرفة إىل آخر أايم التشريق واحملرم من 
للمرأة وأتيت به كالذكر عقب الصالة قدمه يف إال ظهر يوم العيد إىل آخر أايم التشريق 

وإذا فاتته صالة من أتت به لكن ال جتهر به إذا كانت يف حال يسمعه الرجال  املبدع
(  قضاه( أي التكبري )  وإن نسيهعامه فقضاها فيها مجاعة كرب لبقاء وقت التكبري ) 

ما مل ُيدث أو )   وكرب فإن قام أو ذهب عاد فجلسما دام يف مكانه مل يتغري  مكانه
ويكرب املأموم أما املأموم فقال  ( أو يطل الفصل ألنه سنة فات حملها خيرج من املسجد

واملسبوق إذا قضى كالذكر فلو ترك اإلمام التكبري فيكرب املأموم  إذا نسيه اإلمام
عقب ( التكبري )  وال يسن)  فمثل ما أيت ابلذكر والدعاء أيت ابلتكبري  والدعاء
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يف الفريضة وهناك وجه جبوازه عقب  ألن األثر إمنا جاء يف املكتوابت 1(  يدصالة ع
وطبعا هذا تفريع على ما  3 وال فريضة صالة ا منفردا ملا تقدم 2 وال عقب انفلةالعيد 

 سبق .
هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا وهللا أكرب هللا  شفعا( أي التكبري )  وصفته)  :قال  

( وجيزئ مرة واحدة وإن زاد فال أبس وإن كرره ثالاث فحسن ألنه  مدأكرب وهلل احل
كان يقول كذلك رواه الدارقطين وقاله علي وحكاه ابن املنذر   صلى هللا عليه وسلم

أو أبي هتنئة مستفيضة بينهم  وال أبس بقوله لغريه تقبل هللا منا ومنك كاجلواب عن عمر
يعين وال أبس  لتعريف عشية عرفة ابألمصاروال ابأو أبي عبارة أخرى يهنئ هبا غريه 

ابلتعريف عشية عرفة ابألمصار والتعريف : اجتماع الناس يف املساجد يف املساجد هنار 
عرفة حىت تغرب الشمس وفيه مضاهاة ألهل املوقف يف عرفة فألن هؤالء مل يتيسر هلم 

س بسنة لكنه مباح املوقف فهم جيتمعون يف املساجد , فهذا شيء ال أبس به يعين هو لي
وطبعا لو ثبت عن  ألنه دعاء وذكر وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريثقال 

ا عن االبتداع, وقال ابن عباس رضي هللا عنه فال كالم بعده فالصحابة من أشد الناس بعد
: ومل ير الشيخ تقي الدين التعريف بغري عرفة وأنه ال نزاع فيه بني العلماء وأنه يف اإلنصاف

منكر وفاعله ضال فهذا رأي شيخ اإلسالم . فمن يقول ال أبس يعتمد على هذه اآلاثر 
الواردة عن الصحابة لكن احلقيقة هل تصح هذه اآلاثر أم ال ؟ ..وعلى العموم مثل هذه 
األمور اليت فيها إشكال لو قال هبا بعض أهل العلم وأجازها وأابحها فاألوىل ابملسلم أن 

 واإلنكار على أهل العلم فهم الذين ينكرون .خيرج من املتاهة , 
 ابب صالة الكسوف

يقال كسفت بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وهو " ذهاب ضوء الشمس  :قال  
 وفعلها اثبت ابلسنة املشهورة واستنبطها بعضهم من قوله تعاىل "  أو القمر أو بعضه
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وال للقمر واسجدوا  ومن آايته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس
تسن صالة يعين فهموا املعىن اسجدوا هلل يعين عند كسوفهما هلل الذي خلقهن 

ويف جامع أفضل لقول عائشة خرج رسول هللا هي سنة مؤكدة  ( مجاعةالكسوف ) 
 وفرادىإىل املسجد فقام وكرب وصف الناس وراءه متفق عليه )  صلى هللا عليه وسلم
من  أي الكسوف( الشمس والقمر ووقتها  النريين كسف أحدإذا  ( كسائر النوافل ) 

يعين   كاستسقاء وحتية مسجدلفوات حملها  إىل التجلي وال تقضىأي الكسوف  ابتدائه
( ويسن الغسل  ركعتنيفيصلي ) كما ال تقضى االستسقاء وحتية املسجد لفوات حملها 

معناه أن صالة الكسوف (  ةبعد الفاحتة سورة طويل( ولو)  ويقرأ يف األوىل جهراهلا ) 
 طويال( ركوعا )  مث يركع)  فال توجد سورة معينة تقرأ يف الكسوف  من غري تعنيجهرية 

( أي يقول مسع هللا ملن  ويسمع( رأسه )  مث يرفع)  وهذا الركوع ركن  ( من غري تقدير
ذا اآلن ه ( أي يقول ربنا ولك احلمد بعد اعتداله كغريها وُيمدمحده يف رفعه ) 

مث يقرأ الفاحتة وسورة طويلة دون األوىل )  االعتدال يعترب ركن والذكر الذي فيه واجب 
اآلن هذا القيام الثاين وقراءة سورة الفاحتة فيه سنة وليس بواجب فمعناه لو تركه  مث يركع

وهذا الركوع الثاين وهو سنة وليس  ( الركوع فيطيلاإلمام فلن تبطل صالة الكسوف 
يعين أقل من األول وأقصر  ( وهو دون األول مث يرفع)  كه اإلمام ال تبطل بركن فلو تر 

مث )  إذاً هذا االعتدال الثاين سنة وليس بواجب  فيسمع وُيمد كما تقدم وال يطيل
( الركعة )  مث يصلي( وال يطيل اجللوس بني السجدتني )  طويلتني يسجد سجدتني

يعين القراءة أقل وقيامها  ( فيها يف كل ما يفعلاألوىل لكن دوهنا ( الركعة )  ـالثانية ك
( لفعله عليه الصالة والسالم كما روي عنه ذلك  مث يتشهد ويسلم)  أقل و.. هكذا 
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أمر هبا  صلى هللا عليه وسلممن طرق بعضها يف الصحيحني وال يشرع هلا خطبة ألنه 
 أنعامة لكن  فال يشرع لصالة الكسوف خطبة بل قد يعظ اإلمام موعظة دون اخلطبة

بعدما إن فرغت قبل التجلي أي صالة الكسوف  وال تعادتكون خطبة مشروعة فال 
بل  صلوا وفرغت الصالة وسلم اإلمام وإذا الكسوف مازال موجودا فال يعيد الصالة

يعين مثل وقت النهي فال تصل الكسوف وقت  يدعو ويذكر كما لو كان وقت هني
والحظ املسائل  ( أي الصالة لى الكسوف فيهافإن جت)  النهي بل الدعاء والذكر 

أمتها )  فاألوىل يدعو ويذكر إىل التجلي والثانية جتلى وهو مازال يف الصالة فيتمها خفيفة 
فصلوا وادعوا ربكم حىت ينكشف ما بكم متفق  صلى هللا عليه وسلم( لقوله  خفيفة

حصل كسوف  يعين وإن غابت الشمس كاسفة) . قال عليه من حديث ابن مسعود
 والقمر خاسف( الشمس أو طلع الفجر )  أو طلعتيف الشمس مث غابت فال نصلي 

مل يصل ألنه ذهب وقت االنتفاع هبما ويعمل فال نصلي ألنه ليس عندان كسوف  (
يعين لو كان يف حال غيم إذا شك أنه حصل كسوف فاألصل  ابألصل يف بقائه وذهابه

اء غيم وحصل الشك أن الكسوف قد ذهب أنه ال يصلي لكن إذا كان كسوف مث ج
( لعدم نقله عنه وعن  الزلزلة مل يصل أو كانت آية عذاب غري)  فاألصل أنه ابق 

مع أنه وجد يف زماهنم انشقاق القمر وهبوب الرايح  صلى هللا عليه وسلمأصحابه 
ن الكونية اليت حتصل يف الكو  األشياء معناه أنه لو حصل آايت غري الكسوف والصواعق

قال وأما الزلزلة وهي رجفة األرض واضطراهبا وعدم سكوهنا فيصلي هلا  فال يصلي هلا
إن استمرت ألن الزلزال قد أيخذ ثواين مث ينتهي لكن إذا دام  إن دامت لفعل ابن عباس

رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي عن علي حنوه  الزلزال قال يصلي لفعل ابن عباس
( مصلي  وإن أتى)   قال هذا اإلمام الشافعيلقلنا به وقال لو ثبت هذا احلديث 

ألننا قلنا أيت  ( جاز يف كل ركعة بثالث ركوعات أو أربع أو مخسالكسوف ) 
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بركوعني لكن لو جاء بثالث مع قراءة أو أربع مع قراءة أو مخس مع قراءة جلاز واملصنف 
رواه مسلم من عن اخلمسة  قال إىل مخسة فقط أما الزايدة عن ذلك فال ألنه مل يرد زايدة

صلى ست ركعات أبربع سجدات ومن  صلى هللا عليه وسلمحديث جابر أن النيب 
مثاين ركعات يف أربع سجدات  صلى هللا عليه وسلمحديث ابن عباس صلى النيب 

صلى ركعتني يف كل ركعة  صلى هللا عليه وسلموروى أبو داود عن أيب بن كعب أنه 
 قت الرواايت على أن عدد الركوع يف الركعتني سواءمخس ركوعات وسجدتني واتف

يعين لو ركع ركوعني يف األوىل ركع ركوعني يف الثانية ثالث يف األوىل ثالث يف الثانية 
وهكذا وهنا إشكال يف مسألة الرواايت أن الرواايت متعددة واإلشكال أنه مع تعدد 

صلى هللا عليه زمن النيب الرواايت هل تعددت الواقعة فال يعرف أن الكسوف حصل يف 
إىل مرة واحدة وهلذا قال بعضهم جبميع الرواايت وبعضهم يقول بل حصل خطأ يف  وسلم

قال النووي وبكل نوع هذه الرواايت والصحيح الثابت أنه صلى بركوعني يف كل ركعة 
هذا يف حد ذاته دليل كاف أن من الصحابة من أخذا هبذا ومنهم  قال بعض الصحابة

وما بعد األول سنة ال تدرك به الركعة ويصح ذا فيصبح فيها سهولة ويسر من أخذ هب
وعلى يعين اجلنازة مقدمة  وتقدم جنازة على كسوفيعين بدون ركوع زائد  فعلها كنافلة

يفهم منه أنه يريد تقدمي الكسوف على اجلمعة والعيد ومن ابب  مجعة وعيد أمن فوهتما
هم: أنه لو قلنا هنا الكسوف صارت العبارة أدق أوىل اجلنازة مقدمة على اجلمعة واف

وأوضح ألنه يفيدان أمرين : أن الكسوف يقدم على اجلمعة وأن اجلنازة تقدم على اجلمعة 
ألهنا مقدمة على الكسوف لكن لو قلنا وعلى مجعة أي اجلنازة إذاً أين يكون  

لكشاف وكذا أن الكسوف !! والظاهر أن هذا هو مرادهم وهذه عبارهتم يف املنتهى وا
وتقدم تراويح على  يقدم الكسوف على مجعة وعيد إن أمن فوهتما أي اجلمعة والعيد 
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الرتاويح تقدم على الكسوف  ألن هذا هو وقت رمضان كسوف إن تعذر فعلهما 
 والرتاويح يف ليلة رمضان فإذا استطعنا فعل االثنني فعلنا وإال فنقدم الرتاويح على الكسوف

وهذه املسألة  مس والقمر يف كل وقت وهللا على كل شيء قديرويتصور كسوف الش
يناقشوهنا من قدمي ألن البعض يقول ال يتصور أن يكون الكسوف يف كل وقت وال 

اخلسوف وإمنا يتصور يف بعض األايم دون بعض واملصنف يقول بل يف كل وقت وهللا 
عين صلى ي دفع فإن وقع بعرفة صلى مثعلى كل شيء قدير وحنن نقول وهللا أعلم 

 .الكسوف مث ينصرف من عرفة

 االستسقاء صالة ابب

وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة وهي سنة مؤكدة وقد عرفها املصنف بقوله 
( أي  أجدبت األرض إذاأي صالة ألجل طلب السقيا على الوجه اآليت )  خمصوصة

وكذا إذا ( وضر ذلك  املطر( أي احتبس )  وقحطأحملت واجلدب نقيض اخلصب ) 
يقول أجدب األرض أو قحط املطر وضرهم هذا القحط  أضرهم غور ماء عيون أو أهنار

( وهي سنة مؤكدة  وفرادى صلوها مجاعة)  وكذلك إذا غارت مياه العيون واألهنار 
يستسقي فتوجه إىل القبلة  صلى هللا عليه وسلملقول عبد هللا بن زيد خرج النيب 
تني جهر فيهما ابلقراءة متفق عليه واألفضل مجاعة يدعو وحول رداءه مث صلى ركع

وال فتصلى  ولو كان القحط يف غري أرضهمفاألفضل أن تصلى مجاعة  حىت بسفر
إذاً لو كان  استسقاء النقطاع مطر عن أرض غري مسكونة وال مسلوكة لعدم الضرر

نقطاعها القحط بغري أرضهم لكن أبرض أخرى يتضرر هبا املسلمون فتصلى أما إذا كان ال
(  عيد( صالة )  وصفتها يف موضعها وأحكامها ك)  يف مكان ال ضرر فيه فال تصلى 

إذاً موضعها يف الصحراء وأحكامها   قال ابن عباس سنة االستسقاء سنة العيدين
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فتسن يف الصحراء ويصلي ركعتني يكرب يف األوىل ستا زوائد كالتكبريات الزوائد وهكذا 
صلى هللا عليه أذان وال إقامة قال ابن عباس صلى النيب  ويف الثانية مخسا من غري

ركعتني كما يصلي العيد وقال الرتمذي حديث حسن صحيح ويقرأ يف األوىل  وسلم
وصالة العيد أي وقت صالة  بسبح ويف الثانية ابلغاشية وتفعل وقت صالة العيد

وإذا أراد )  الضحى, وجيوز فعلها يف أي وقت إال وقت الكراهة أو إال وقت النهي 
( أي ذكرهم مبا يلني قلوهبم من الثواب والعقاب  اإلمام اخلروج هلا وعظ الناس

( بردها إىل مستحقيها ألن املعاصي  املظامل ابلتوبة من املعاصي واخلروج منوأمرهم ) 
( من الشحناء  ترك التشاحن)  ـ( أمرهم ب وسبب القحط والتقوى سبب الربكات ) 

فالشحناء حتمل على املعصية وأن يبهت  حتمل على املعصية والبهتوهي العداوة ألهنا 
خرجت أخربكم بليلة  صلى هللا عليه وسلمومتنع نزول اخلري لقوله الناس بعضهم بعضا 

( ألنه وسيلة إىل نزول  ابلصيام( أمرهم )  والقدر فتالحى فالن وفالن فرفعت ) 
 يام نفل حىت خيرجوا وهم صائمني يعين أيمرهم بص وحلديث دعوة الصائم ال ترد الغيث

يوما ( أي يعني هلم )  ويعدهم( ألهنا متضمنة للرمحة )  ابلصدقة( أمرهم )  و) 
( هلا ابلغسل وإزالة  ويتنظف( ليتهيئوا للخروج على الصفة املسنونة )  خيرجون فيه

ين يتنظف ابلغسل نعم يع ( يتطيب والالروائح الكريهة وتقليم األظفار لئال يؤذي ) 
يزيل الروائح الكريهة لكن ال يتطيب ألن هذا يوم استكانة ويوم خضوع هلل عز وجل وال 

 متواضعا متخشعا( اإلمام كغريه )  وخيرجألنه يوم استكانة وخضوع ) يناسب التطيب 
( أي مستكينا لقول ابن  متضرعا( من الذل وهو اهلوان )  متذلال( أي خاضعا ) 

لالستسقاء متذلال متواضعا متخشعا متضرعا  يه وسلمصلى هللا علعباس خرج النيب 
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( ألنه  ومعه أهل الدين والصالح والشيوخ)   قال الرتمذي حديث حسن صحيح
( ألهنم ال ذنوب هلم وأبيح خروج طفل وعجوز  والصبيان املميزونأسرع إلجابتهم ) 

ني كلمة والتوسل ابلصاحل والتوسل ابلصاحلنييعين هذا ال يستحب لكنه مباح  وهبيمة
جمملة فإما يراد التوسل بذواهتم أو بدعواهتم والظاهر أن التوسل الذي كان على عهد النيب 

هو التوسل بدعواهتم ألن عمر رضي هللا عنه توسل ابلعباس أي  صلى هللا عليه وسلم
 أنبدعائه وطل من العباس أن يدعوا وكذلك معاوية توسل بيزيد وأمره أن يدعوا فالظاهر 

أي بدعائهم وهذا  والتوسل ابلصاحلنيملراد فيمكن أن نصرف عبارة الشارح هذا هو ا
خروجا من اخلالف هل هو جائز او غري جائز فمن توسل بدعائهم خرج من اإلشكال 

واخلروج من اخلالف مستحب خاصة يف املسائل اليت يكون هلا مساس ابالعتقاد أو 
ويبقى يف املتفق عليه واملتفق عليه فيه ابلعبادة أو ابالبتداع فيخرج اإلنسان من اخلالف 

الغنية والكفاية فال ميكن ملسلم أن أييت بكل املستحبات ويكمل كل الفرائض على أكمل 
وإن خرج )  وجه بل البد أن يكون عنده تقصري فيها فلذلك اخلروج من اخلالف جيد 

فيه البأس فيمنعون يعين ال أبس أما لو انفردوا بيوم ف ( أهل الذمة منفردين عن املسلمني
ال إن  واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة   :مبكان لقوله تعاىلمن ذلك 
( لئال يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم  بيومانفردوا ) 

فال ينفردون بيوم فلو وافق املطر يومهم سيؤدي هذا إىل فتنة عندهم  ورمبا افتنت هبم غريهم
( أي أهل الذمة ألنه خروج لطلب الرزق )  مل مينعوا)  عتقدون أهنم على احلق في

( خطبة  مث خيطب)  والكالم اآلن على املسلمني  ( ركعتني كالعيد ملا تقدم هبم فيصلي
خطب أبكثر منها وخيطب على  صلى هللا عليه وسلم( ألنه مل ينقل إن النيب  واحدة) 

كالعيد إذا صعد املنرب ألنه ال يوجد خطبتني أصال  كثرمنرب وجيلس لالسرتاحة ذكره األ
يعين فيها جلوس قبل اخلطبة وتكبري يف أوهلا فهذا الذي يشبه خطبة العيد  يف األحكام
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( لقول ابن  يفتتحها ابلتكبري كخطبة العيدوالناس جلوس قاله يف املبدع ) يف األحكام 
 ويكثرسقاء كما صنع يف العيد ) يف االست صلى هللا عليه وسلمعباس صنع رسول هللا 

استغفروا ربكم إنه    :( كقوله تعاىل فيها االستغفار وقراءة اآلايت اليت فيها األمر به
اآلايت قال يف احملرر والفروع ويكثر فيها الدعاء والصالة على النيب  كان غفارا 

اب يف الدعاء ( استحبا ويرفع يديهألن ذلك معونة على اإلجابة )  صلى هللا عليه وسلم
ال يرفع يديه يف شيء من دعائه إال يف االستسقاء وكان يرفع  لقول أنس كان النيب 

احلديث  حىت يرى بياض إبطيه متفق عليه وظهورمها حنو السماء حلديث رواه مسلم
الذي رواه مسلم فيه : أشار بظهر كفيه إىل السماء فإما أن حيمل أنه من شدة الرفع أو 

صلى  فيدعو بدعاء النيب)  :قال كذا ...ويرفع يديه أي اإلمام واملأموم حيمل أنه رفع ه
( بوصل اهلمزة  اللهم اسقنا( ما رواه ابن عمر )  ومنه( أتسيا به )  هللا عليه وسلم

أي اسقنا بوصل اهلمزة أو أسقنا بقطعها فلو قلنا سقى يسقي فاألمر سيكون من وقطعها 
فالبد من جميء مهزة وصل حىت نبدأ ابحلرف املضارع يسقي فنحذف ايء املضارعة 

: ي واملشكلة هنا أن أصل كلمة يسقيالساكن فتقول اسقي لكم لو قلنا من أسقى يسق
) غيثا ( أي مطرا )  يؤسقي فتحذف ايء املضارعة فيبقى أسقي فتصري لذلك مهزة قطع 

اء أي هنيئا ( أي آخر الدع إىل آخره( أي منقذا من الشدة يقال غاثه وأغاثه )  مغيثا
غدقا كثريا جملال أي ساترا عاما شامال سحا صبا  مريئا غدقا جملال سحا عاما طبقا دائما

اللهم اسقنا الغيث وال جتعلنا مع القانطني أي قوي طبقا أي مستوعب دائما أي متصال 
اللهم سيقا رمحة ال سيقا عذاب وال بالء وال هدم وال غرق اللهم إن ابلعباد والبالد 

ألواء واجلهد والضنك ما ال نشكوه إال إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا من ال
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الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا اجلوع 
واجلهد والعري واكشف عنا من البالء ما ال يكشفه أحد غريك اللهم إان نستغفرك 

وهذا ذكره الشايف يف األم معلقا عن ابن  إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا
يعين هو خيطب الناس  ويسن أن يستقبل القبلة يف أثناء اخلطبة وُيول رداءهعمر قال 

فيجعل األمين  فإذا جاء ليدعوا استقبل القبلة ويعطي الناس ظهره ويدعوا وحيول رداءه 
كونه حىت ينزعوه ويرت أي حيولونه  على األيسر واأليسر على األمين ويفعل الناس كذلك

يعين حال استقبال القبلة  فيقول ويدعو سرايعين عندما يرجعوا إىل البيوت  مع ثياهبم
اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوانك كما أمرتنا فاستجب لنا كما 

وهذا مل يرد فلو دعا هبذا أو غريه فال أبس قال يف املبدع فإن دعا بغري ذلك فال  وعدتنا
يعين نزلوا يف يزم آخر وصلوا االستسقاء واثلثا ..  فإن سقوا وإال عادوا اثنيا واثلثاس أب

 ( وال يصلون وإن سقوا قبل خروجهم شكروا هللا وسألوه املزيد من فضله)  وهكذا 
إال أن يكونوا أتهبوا للخروج فيصلوهنا شكرا هلل أي ال خيرجون لصالة االستسقاء 

لو عزموا على صالة االستسقاء مث جاء املطر قبل اليوم الذي  ويسألونه املزيد من فضله
)  توعدوا فيه فال داعي للخروج لالستسقاء لكن إذا نزل املطر وقت اخلروج فال أبس 

وميكن أن يقولوا الصالُة جامعة  ( كالكسوف والعيد الصالة جامعة( هلا )  وينادي
لثاين على احلال ويف الرعاية خبالف جنازة وتراويح واألول منصوب على اإلغراء وا

املقصود ابألول الصالة أي أدركوا الصالة جامعة على أساس أهنا  يرفعهما وينصبهما
وليس من )  حال ولو قلنا الصالُة جامعة أصبحت الصالة مبتدأ وجامعة خرب قال 

ويسن أن يقف يف أول املطر وإخراج رحله ( كالعيدين وغريمها )  شروطها إذن اإلمام
مطر  صلى هللا عليه وسلم( لقول أنس أصابنا وحنن مع رسول هللا  به ليصيبهاوثيا

فحسر ثوبه حىت أصابه من املطر فقلنا مل صنعت هذا قال ألنه حديث عهد بربه رواه 
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كان يقول إذا   صلى هللا عليه وسلممسلم وذكر مجاعة ويتوضأ ويغتسل ألنه روي أنه 
زايدة  هللا طهورا فنتطهر به ويف معناه ابتداءسال الوادي اخرجوا بنا إىل الذي جعله 

أي هنر النيل فيقولون مثل زايدة األمطار أن يبتدئ النيل يف الزايدة فيفعل  النيل وحنوه
مثل ما قال من إخراج رحله وثيابه وكذا نفس املعىن يتوضأ ويغتسل .. وقد نص 

 احلديث . األصحاب على الوادي إذا سال حلديث البيهقي إذا سال الوادي ..

( أي أنزله حوايل  وإذا زادت املياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا)  :قال  
اللهم على ( يف املدينة وال يف غريها من املباين )  وال علينااملدينة يف مواضع النبات ) 

( بفتح اهلمزة تليها مدة على وزن آصال  واآلكام( أي الروايب الصغار )  الظراب
قال مالك هي اجلبال إكام على وزن جبال  مزة بغري مد على وزن جبالوبكسر اهل
( أي أصوهلا ألنه  ومنابت الشجر( أي األمكنة املنخفضة )  وبطون األدويةالصغار ) 

ربنا وال حتملنا ما  كان يقول ذلك   صلى هللا عليه وسلمأنفع هلا ملا يف الصحيح أنه 
واعف عنا مال ما ال نطيق ) اآلية ( أي أي ال تكلفنا من األع ال طاقة لنا به 

ويستحب أن يقول  واغفر لنا وارمحنا أنت موالان فانصران على القوم الكافرين 
يعين حيرم مطران بنجم كذا يعين فعله هللا بسبب  مطران بفضل هللا ورمحته وُيرم بنوء كذا

الثة أحكام: األول: إذاً ث ويباح يف نواء كذاالنجم أي يقصد أن هللا فعله بسبب النجم 
: مطران بنوء كذا أي بنجم كذا فهذا حرام ويباح أن يقال مطران بفضل هللا ورمحة, والثاين

وإضافة املطر إىل النواء دون هللا  يف نوء كذا يعين يف النجم الفالين ومل ينسب الفعل له 
فإذا اعتقد أن يقول أن يقول أن النجم هو الذي أنزل املطر  كفر إمجاعا قاله يف املبدع

 .ذ ابهلل تعاىل نسأل هللا السالمةاإلنسان هذا وأن هللا ليس له دخل فهذا كفر والعيا
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 كتاب اجلنائز

 نسأل هللا أن حيسن لنا ولكم اخلتام 

أو للنعش الذي عليه  1بفتح اجليم مجع جنازة ابلكسر والفتح لغة اسم للميت   
سرير وامليت عليه لكن ما يقولون جنازة إذاً تطلق كلمة جنازة على امليت وعلى ال 2 ميت

فإن مل يكن عليه ميت فال يقال نعش وال جنازة بال سرير قاله على السرير فقط 
ألن أي بعد االنتهاء من كتاب الصالة  اجلوهري واشتقاقه من جنس إذا سرت وذكره هنا

عقب كتاب ألن اجلنازة فيها صالة فلذا ذكر كتاب اجلنائز  أهم ما يفعل ابمليت الصالة
الصالة ألن كتاب اجلنائز فيه صالة وهو أهم ما فيه وفيه أشياء أخرى كغسل امليت 

ويسن اإلكثار من ذكر املوت  وتكفني امليت ودفنه لكن أهم هذا هو الصالة قال
بفعل الصاحلات وترك املعاصي والتوبة واخلوف من هللا والعرض على هللا واالستعداد له 

ل ال , كيف يسن ذكر املوت ! ال نريد ذكر املوت حىت ال عز وجل وبعض الناس يقو 
نعيش يف غم وننغص على أنفسنا , ووهللا هو احد أمرين إما أن تنغص على نفسك يف 

الدنيا او تنغص عليها يف اآلخرة فتذكر املوت يف الدنيا ولن تنغص هبا ألن املؤمن ال 
ياة طيبة ولذلك املؤمنون أسعد يعيش يف نغص بل يعيش يف سعادة فاهلل تكفل أن حيييه ح

الناس يقول أحدهم وهللا إننا لفي سعادة لو علم هبا امللوك وأبناء امللوك لقاتلوان عليها 
ابلسيوف واآلخر يقول أنه يف سعادة لو أن أهل اجلنة يف مثلها هلم يف نعيم كبري وعظيم 

يعين  املعجمة أكثروا من ذكر هادم اللذات وهو ابلذال صلى هللا عليه وسلملقوله 
وليس مبحرم أو  ومتين املوت ويباح التداوي مبباحما مل يغلبه  ويكره األننيقاطع اللذات 
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صلى هللا عليه هذا املشهور واملعتمد يف املذهب والرسول  وتركه أفضلمسكر أو جناسة 
تداوى واملسألة فيها أكثر من قول فهل عدم التداوي أفضل؟ الفقهاء عندما يقولون  وسلم

فضلية عدم التداوي ألن فيه اتكال واعتماد على هللا فهو هبذا أفضل من التداوي أما أب
وُيرم مبحرم مأكول التداوي مع االتكال على هللا وعدم االتكال على الدواء فال أبس به 

كاملوسيقى فيقولون العالج ابملوسيقى   من صوت ملهاة وغريهيعين حيرم التداوي  وغريه
م و...فال يكون العالج مبا حرمه هللا عز وجل بل ال تزيد اإلنسان إال وابلنظر إىل األفال

 ببول إبل فقط قاله يف املبدعأي التداوي  وجيوزضيق على ضيق وكآبة على كآبة قال 
داوى العرنيني ببول اإلبل وأمرهم أن يشربوا من أبواهلا وألباهنا  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

أن األحباث اآلن  صلى هللا عليه وسلمك يف نبوة النيب والغريب اليوم عند من عنده ش
وقفت على أحباث عديدة قرأت ملخصاهتا تتكلم عن بول اإلبل وأن فيه مادة تقاوم 

الفريوسات واآلن يعملون على استخالص هذه املادة ألن بول اإلبل فيه هذه املادة وفيه 
موم وتستخدم يف العالج مسوم أخرى فيستخلصون هذه املادة وتكون نقية من هذه الس

واملسألة هنا على بول اإلبل فقط لكن قيل يف املذهب أنه جيوز بكل ما أكل حلمه إذا  
 كان فيه دواء فيمكن ذلك .

ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغري ضرورة وأن أيخذ منه دواء مل يبني له  :قال  
يف بعض األوقات أو يف احلكم يدور مع علته فمثل هذا الكالم قد يكون  مفرداته املباحة

بعض العصور أو يف بعض البالد لكن ليس هذا احلكم على إطالقه ألننا نرى اليوم أن 
, ملاذا؟ قد يرجع كثري من العالج يف بالد املسلمنيالعالج والطب يف بالد الغرب أفضل ب

, ابملسئولية عندهم وال يوجد عندان, قد يرجع مبستوى الشعور ندهمإىل املستوى العلمي ع
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وقد يكون بسبب احملاسبة فأصبحت املقومات هناك أفضل حبيث أن الطبيب عنده 
, وهو تعود على أن ينشأ يف جمتمع منظم من ألفه إىل معلومات أكثر واألجهزة أكثر تطور

: احملاسبة فالطبيب يعلم رم, والشيء الثالثايئه ..منظم من أقل واحد إىل أعلى رأس يف اهل
فهذه املقومات جتدها يف بالد املسلمني أقل بكثري وقد تكون أنه إذا قصر فسيحاسب 

, فعندما يقول فاخلالصة أن احلكم يدور مع علته منعدمة أو موجود بعضها بدرجة ضعيفة
املصنف يكره على املسلم التداوي عند الذمي نقول له هذا إذا كان الذمي ال أمانة عنده 

الكفار لكن هو موجود فنقول أن العلة  لكن هذا الكالم الذي قلناه ال نقوله على كل
, أما إذا كان الذمي يف فإذا خشينا من هذا الذمي فننتبه هي اليت تثبت احلكم أو تنفيه

حالة يؤمن فيها وهذا الكالم حقيقة شيء مؤسف ابلنسبة لنا فاملفرتض أن نكون حنن 
تثل اإلسالم فلو أفضل منهم وهذا ليس مرده إىل كوننا مسلمني بل مرده إىل كوننا ال من

أليس اإلسالم حيثنا على األمانة, حيثنا على اإلتيان  امتثلنا اإلسالم سنكون أفضل منهم ,
, على اإلتقان , فالطبيب يف الغرب عندما يتقن إمنا يتقن ابتغاء املال أو منصب ابلواجب

اآلخرة لكن  , أما املسلم يفرتض أنه يفعل هذا للسمعة الطيبة يف الدنيا واألجر يفيايف الدن
ما أصابنا ضعف وانتكاس وخذالن وتقهقر إال بسبب بعدان عن شرع هللا وكلما ابتعدان 

عن شرع هللا ازددان ذلة ومهانة , ونسأل هللا أن يردان إليه مردا مجيال. قال يكره أن يؤخذ 
فالبد  منه دواء إال أن يبني له مفرداته املباحة يعين يقول عندما أتخذ الدواء من غري املسلم

 أن يشرح لك مفرداته حىت ال يكون فيه شيء جنس أو كذا .

يعين ال تكون   والسؤال عن حاله لألخبار ويغب هبا ( ويسن عيادة املريض)  :قال  
أول النهار أو  وتكون بكرة أو عشياكل يوم بل أحياان أيت هبا وأحياان ال أيت إليها 

صلى هللا عليه شاء هللا تعاىل لفعله  وأيخذ بيده ويقول ال أبس طهورا إنآخر النهار 
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مبعىن أن يتفاءل له ابلشفاء  وينفس له يف أجله خلرب رواه ابن ماجه عن أيب سعيد وسلم
( يسن ) و فإن ذلك ال يرد شيئا ويدعو له مبا ورد ) والعافية وطول األجل وكذا 

إذاً  ( لوصيةواألهنا واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غريه )  ( التوبة تذكريه
ما حق امرئ مسلم  صلى هللا عليه وسلملقوله يسن أن يذكره ابلتوبة ويسن له الوصية 

 له شيء يوصي به يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه عن ابن عمر
وكتابة الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة واألصل فيها أهنا مستحبة إذا مل يكن 

يه يضيع إذا مات بدون وصية فليست واجبة وتكون مستحبة مبعىن هناك شيء واجب عل
هو عليه ديون لكن مثبتة فأصحاب الديون عندهم إقرارات تثبت حقوقهم فال يلزم أن 

يكتب الوصية على سبيل الوجوب وإمنا على سبيل االستحباب أما إذا كان عنده حقوق 
حاهبا إال وصيته فهنا تكون  وواجبات ليست مثبتة عند أصحاهبا وليس يثبتها عند أص

(  تعاهد سن( أي نزل به امللك لقبض روحه )  وإذا نزل له)  كتابة الوصية واجبة 
إذا اشتد به املرض ونزل به ملك املوت وأصبح اآلن  حلقه ببلأرفق أهله وأتقاهم لربه ) 

وتندى شراب  أو مباءيف حال النزع فيسن أن أييت أرفق أهله به وأتقاهم هلل ويبل حلقه 
ألن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة )  ألن هذا خيفف عن احملتضر  ( بقطنة شفتيه

 صلى هللا عليه وسلملقوله  ( وتلقينه ال إله إال هللا( )  وتسهل عليه النطق ابلشهادة
( لئال  مرة ومل يزد على ثالث)   لقنوا مواتكم ال إله إال هللا رواه مسلم عن أيب سعيد

 مرة ومل يزد على ثالث)  قاهلا مرة اكتفى هبا وميكن أن يزيد إىل ثالث  مرة فإذا يضجره
معناه أنه إذا قاهلا مرة اكتفى هبا فلو قاهلا اثنية أو اثلثة فال أبس أما الرابعة  ( لئال يضجره

فال ألنه قد يضجر هذا املريض لشدة التعب فريفض أن يقوهلا فال نقول أن بذلك تسوء 
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ته يف الظاهر كأنه سيء اخلامتة أما يف احلقيقة فال يؤاخذه هللا إذا خامتته لكن يصبح صور 
 كان تضجر مبرضه بدون أن يعرف .

وقفنا عند مسألة التلقني ابلنسبة للمحتضر يسن أن يتعاهده ببل حلقه مباء أو شراب 
 ويندي شفتيه ألن هذا أرفق له ألنه أسهل له يف النطق ابلشهادتني وأن يلقنه ال إله إال هللا

 إال أن يتكلم بعدهلئال يضجره ) مرة واحدة وله أن يزيد إىل ثالث وال يزيد على الثالث 
) يعين بعد التلقني فيعيد التلقني حىت يكون آخر كالم هذا امليت من الدنيا ال إله إال هللا 

( إىل ثالث ليكون آخر كالمه ال إله إال هللا ويكون )  إال أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه
يعين ال أيمره بشدة وال حيثه بعنف قل ال إله إال هللا فقد ( أي بلطف ومداراة  فقبر 

بلطف ومداراة  يكون بسبب املرض والتعب يرفض وأيىب هو يرفض األسلوب اآلن قال:
ضع ويف هذا أي اللطف والرفق مطلوب يف كل مو  ألنه مطلوب يف كل موضع فهنا أوىل

صلى هللا ( لقوله  يس والقرآن احلكيم( سورة )  ويقرأ عنده)  املوضع أوىل، مث قال:
اقرءوا على مواتكم وابن ماجة، اقرءوا على مواتكم سورة يس رواه أبو داود  عليه وسلم

وألنه يسهل  فسرها شيخ اإلسالم يعين عند احملتضر، اقرءوا على احملتضر الذي ينازع قال:
آن مطلقا عموما يعين أي شيء من واإلمام امحد يرى أن يقرأ عند امليت القر  خروج الروح

ويقرأ عنده أيضا  ويقرأ عنده الفاحتة القرآن قال ألنه خيفف عنه ابلقرآن، قال املصنف:
الفاحتة وقلنا املقصود القرآن، الفاحتة، يس جاء النص عليها واإلمام أمحد يقول يقرأ عند 

صلى هللا ( لقوله  ويوجهه إىل القبلة) امليت إذا حضر ليخفف عنه ابلقرآن، مث قال: 
وعلى  عندان طريقتان:عن البيت احلرام قبلتكم أحياء وأمواات رواه أبو داود  عليه وسلم

جنبه األمين أفضل إن كان املكان واسعاً وإال فعلى ظهره مستلقياً ورجاله إىل القبلة 
هذه الصوراتن صحيحتان لكن الكالم يف األفضل فاألفضل قال أن يكون على جنبه 
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إىل القبلة وعنه على ظهره أفضل مطلقا واختاره األكثر وعليه العمل أن يكون على األمين 
ظهره ورجاله للقبلة وليس على جنبه وصدره للقبلة قال: وعنه على ظهره أفضل مطلقا 
وليس إذا تعذر على جنبه بل مطلقا عموما اتسع املكان أو ال واختاره األكثر وعليه 

فإذا ويرفع رأسه قلياًل ليصري وجهه إىل القبلة ) ل: العمل قال يف كشاف القناع، قا
أغمض أاب سلمة وقال إن املالئكة  صلى هللا عليه وسلم( ألنه  مات سن تغميضه

صلى هللا يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم ويقول بسم هللا وعلى وفاة رسول هللا 
ويغمض ذات  احلديث أخرجه البيهقي موقوف على بعض التابعني، قال:  عليه وسلم

معناه املرأة يغمضها حمرمها وهي كذلك هلا أن تغمض عيين من مات من حمرم وتغميضه 
 أي احلائض واجلنب وأن يقرابهأن تغمض عني امليت وكره من حائض وجنب  حمارمها 

فيمكن أن يغمض عني األنثى أو صيب أو رجل من  ويغمض األنثى مثلها أو صيب
كيف ؟   ( ليسهل تغسيله مفاصله وتلينيدخله اهلوام ) ( لئال ي حلييه وشد) حمارمها 

ويرد ذراعيه إىل عضديه مث يردمها إىل جنبه مث يردمها ويرد ساقيه إىل فخديه ومها قال 
مث يردمها ويكون ذلك عقب موته قبل مها يعين الساقني والفخذين إىل بطنه  إىل بطنه
( لئال  ثيابه وخلعتركه )  فإن شق ذلكلكن إذا قست فال يستطيع تليينها  قسوهتما

 ويسرته) حىت ال يفسد جسده ويسرع إىل التغري  ُيمى جسده فيسرع إليه الفساد
حني تويف سجي  صلى هللا عليه وسلمملا روت عائشة أن النيب يعين بقماش (  بثوب

وينبغي أن يعطف فاضل الثوب أي غطي بثوب حربة أي مجيلة  بربد حربة متفق عليه
جيعل جزء منه حتت رجله وآخر عند رأسه حىت  ه لئال يرتفع ابلريحعند رأسه ورجلي

( لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا  بطنه على( أو حنوها )  حديدة ووضع) ينكشف 
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( ألنه يبعد عن  ووضعه على سرير غسله) أخرجه البيهقي  من حديد لئال ينتفخ بطنه
( أي يكون رأسه  درا حنو رجليهمنح( إىل القبلة على جنبه األمين )  متوجهااهلوام ) 

يعين النجاسة يعين  لينصب عنه املاء وما خيرج منهيعين يف السرير  أعلى من رجليه
وإسراع ) يوضع على السرير ورأسه أعلى من رجليه حىت ينصب املاء يف الغسل وخيرج 

يزه يعين إذا مات املريض غري موت الفجأة فهذا يسرع يف جته(  جتهيزه إن مات غري فجأة
 صلى هللا عليه وسلملقوله لكن الذي مات فجأة ال يسرع بتجهيزه وإمنا يتأكد من موته 

ال ينبغي جليفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله رواه أبو داود وال أبس أن ينتظر به 
يقول  من ُيضره من وليه أو غريه إن كان قريبا ومل خيش عليه أو يشق على احلاضرين

نتعجل بدفنه ننتظر من حيضره من أقرابئه أو من حيبه أو كذا بشرط  ال أبس أن ننتظر وال
أن يكون االنتظار قريب لئال يشق على احلاضرين وكذا ال خنشى على اجلثة أن تتعفن أو 

ابخنساف كيف ؟ قال   فإن مات فجأة أو شك يف موته انتظر به حىت يعلم موتهتتغري 
)  واسرتخاء رجليهما عادت حتمل ترختي الكف ف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه

ملا فيه من تعجيل األجر ) أن نبادر يف إنفاذ الوصية ملا فيه من األجر (  وصيته وإنفاذ
اإلسراع يف تنفيذ الوصية سنة وجيب اإلسراع يف (  يف قضاء دينه( اإلسراع )  وجيب

درا وأتخر يف مثل الزكاة أو احلج أبن كان قا سواء كان هلل تعاىل أو آلدميقضاء الدين 
ملا روى احلج فإذا مات فالبد أن خنرج من الرتكة قيمة من حيج عنه وهذا هلل تعاىل 

الشافعي وأمحد والرتمذي وحسنه عن أيب هريرة مرفوعا نفس املؤمن معلقة بدينه حىت 
 .يعين امليت يقضى عنه وال أبس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه

 غسل امليت وتكفينه فصل
( فرض كفاية  وتكفينه( املسلم )  غسل امليت) ن يذكر أربع مسائل فرض كفاية اآل 

يف الذي وقصته راحلته اغسلوه مباء وسدر وكفنوه  صلى هللا عليه وسلملقول النيب 
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صلى هللا عليه ( فرض كفاية لقوله  والصالة عليهيف ثوبيه متفق عليه عن ابن عباس ) 
هللا رواه اخلالل والدارقطين وضعفه ابن اجلوزي ) صلوا على من قال ال إله إال  وسلم

أكرمه بدفنه  قال ابن عباس معناه مث أماته فأقربه : ( لقوله تعاىل ودفنه فرض كفاية
ومحله أيضا فرض كفاية وإتباعه سنة من يقوم بغسل امليت وكره اإلمام للغاسل 

املال فإن تعذر  واحلفار أخذ أجرة على عمله إال أن يكون حمتاجا فيعطى من بيت
معناه أن الغاسل البد أن يكون متربعا فإذا كان حمتاجا  أعطي بقدر عمله قاله يف املبدع

فيعطى من بيت املال فإذا تعذر ومل يكن هناك شيء يف بيت املال فيعطيه الناس بدال عن 
يعين أبحكام  عارف أبحكامه هذا الشرط األول واألفضل أن خيتار لتغسيله ثقةعمله 

وأوىل الناس بغسله ) غسيل وهذا الشرط الثاين لكن من هو أوىل الناس بغسل امليت الت
يعين من أوصى امليت إليه أن يغسله فهذا الوصي هو أوىل الناس أوىل من  ( العدل وصيه

 يعين بنت عميس امرأته أمساء ألن أاب بكر أوصى أن تغسلأبيه وابنه ومن كل قرابته 
يعين لو فرضنا أنه مل يوص فيصري (  مث أبوهن سريين ) وأوصى أنس أن يغسله حممد ب

 وإن عالوهذا الثالث (  مث جدهالختصاصه ابحلنو والشفقة) أوىل الناس به هو أبوه 
(  فاألقرب من عصباته مث األقربملشاركته األب يف املعىن ) يعين جده وجد جده 

مث األخ الشقيق  ألخ ألبوينفيقدم االبن مث ابنه وإن نزل مث اوالعصبة تعرف يف املرياث 
مث ابن األخ الشقيق مث ابن األخ ألب مث العم الشقيق مث العم ألب مث ابن العم  لألب

وهم قرابة  ( كاملرياث مث ذوو أرحامه)  على ترتيب املرياثالشقيق مث ابن العم ألب 
س من ليسوا بعصبة وهم الذين ال يرثونه كأن مات وليس له قريب إال ابن خالته فهو لي

وأجنيب  وهذا السادس مث األجانبذووا العصبة وإمنا هو من أويل األرحام أو ابن عمته 
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يعين ابلنسبة للرجل يعين لو مات الرجل وليس عنده قريب إال زوجته  أوىل من زوجة وأمة
أو أمته فمن أفضل فهل الرجل األجنيب أم الزوجة قال األجنيب أوىل من الزوجة واألمة 

وأجنبية أوىل من من اخلالف ألنه هناك خالف يف تغسيل الزوجة لزوجها  ملاذا؟ للخروج
يعين ابلنسبة للمرأة فلو ماتت املرأة وما عندها قرابة إال زوجها أو سيدها  زوج وسيد

بزوجته من سيد فلو ماتت املرأة وتركت زوجا  وزوج أوىل من سيدوالنساء األجنبيات أوىل 
يعين الزوجة أوىل بزوجها إذا مات من أم الولد  ن أم ولدوزوجة أوىل موسيدا فالزوج أوىل 

كأن أوصت املرأة أن   ( العدلأنثى وصيتها ( األوىل بغسل )  و) وهي األمة اليت للزوج 
أمها مث  ( فتقدم أمها وإن علت سائهان مث القرىب فالقرىب من) تغسلها فالنة فهي األوىل 

معناه ننتقل إىل األخت الشقيقة مث  املرياثمث القرىب ك مث بنتها وإن نزلت أم أمها ..
وعمتها وخالتها سواء وكذا بنت أخيها وبنت أختها الستوائهما يف األخت ألب 
 .القرب واحملرمية

(  ولكل واحد من الزوجني) مسألة الزوجة وهل تغسل الزوج أو ال وكذا العكس ؟   
ة فال فالذمية ال تغسل أما لو كانت ذمي(  غسل صاحبه) أي الزوجة  إن مل تكن ذمية

أن أمساء  ملا تقدم عن أيب بكرزوجها املسلم ألننا نشرتط يف الغاسل أن يكون ذميا 
وروى ابن املنذر أن عليا غسل فاطمة وألن آاثر النكاح من عدة الوفاة غسلته 

ويشمل ما قبل هذه تعليالت لغسل كل من الزوجني صاحبه  واإلرث ابقية فكذا الغسل
وإهنا تغسله وإن جها ومل يدخل هبا فمات فتغسله وكذا لو ماتت فيغسلها تزو  1الدخول 

ومل تتزوج يعين مات فولدت فأصبحت  كما لو ولدت عقب موته  2مل تكن يف عدة 
اآلن غري معتدة فتغسله وهذا هو الوجه الذي اختاره وهناك وجه آخر أهنا ال تغسله إذا 

 واملطلقة الرجعية إذا أبيحت لهبية ولدت عقب موته ألهنا انقطعت عنه وأصبحت أجن
طلق الزوجة وهي اآلن أصبحت يف العدة بطلقة رجعية فمات يف العدة فاملطلقة الرجعية 
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تغسل زوجها إذا أبيحت له فمادام أهنا مباحة له يستطيع ردها وهذه مسائل اندرة أبن 
غريه فهذه ما  تكون الرجعية ال تباح له كأن تكون الرجعية وطئت بشبهة ولزمتها عدة من

غري املتزوجة أما لو زوج  ( أي أمته املباحة له وكذا سيد مع سريته) تغسله وهذا اندر 
 . ولو أم ولدأمته لشخص فال تغسله 

فالذي عمره أقل  ( ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنني فقط)  :مسألة جديدة 
را أو أنثى ألنه ال عورة ذكمن سبع سنوات فهذا يغسله أي أحد فيغسله الرجال والنساء 

غسله النساء جمردا بغري سرتة ومتس  صلى هللا عليه وسلمله وألن إبراهيم ابن النيب 
(  وإن مات رجل بني نسوة) : ألنه ال حكم لعورته. صورة أخرى عورته وتنظر إليها

( أبن ماتت امرأة بني رجال ليس  أو عكسهليس فيهن زوجة وال أمة مباحة له ميم ) 
وهذه الثالثة مل حتضره أمة له فييمم  ( ميمت كخنثى مشكلزوج وال سيد هلا ) فيهم 

عندان خنثى مشكل ال نعرف هل هو ذكر أو أنثى ومات فيقول املصنف ييمم ألنه لو 
ألنه ال ُيصل ابلغسل  غسله الرجال فقد يكون امرأة ولو غسله النساء قد يكون رجل

يعين ال ميكن تغسيله إال ابملس  ا كثرتمن غري مس تنظيف وال إزالة جناسة بل رمب
يعين ال  وعلم منه أنه ال مدخل للرجال يف غسل األقارب من النساء وال ابلعكس

يوجد أحد يغسل قريبته كأخته أو أمه أو بنته فليس هناك غسل من جنس آلخر إال إذا  
مستورة مغطاة  كانت العالقة زوجية لكن ابلنسبة للمرأة بني الرجال فيوجه إليها املاء وهي

مسلم   وُيرم أن يغسل) وتعمم ابملاء من غري مس وقد يكون هذا أوىل من مسألة التيمم 
لقول  5كالصالة عليه   4أو يتبع جنازته   3أو يكفنه  2أو أن ُيمله  1(  كافرا
بل ) ؟ إذاً ماذا نفعل معه 6 أو يدفنه لآلية ال تتولوا قوما غضب هللا عليهم   :تعاىل
يعين يغطى ابلرتاب يف أي مكان وهذا ليس دفن  ( لعدم من يواريهوجواب )  ( يواريه
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صلى هللا  ألن النيب إللقاء قتلى بدر يف القليبشرعي فنضعه يف مكان ونغطيه ابلرتاب 
ملا قتل املشركني يف غزوة بدر رماهم يف القليب قليب بدر ومل يدفنهم دفن  عليه وسلم

معناه نغسل امليت ابملاء الطهور الذي  2 وإابحته 1ويشرتط لغسله طهورية ماء شرعي 
وإسالم يصلح لرفع احلدث وإزالة اخلبث وإابحته فال يكون املاء مغصوب أو مسروق 

أي نواه املسلم يعين املسلم نوى مث أمر الكافر ابلغسل  غاسل إال انئبا عن مسلم نواه
شرح املنتهى خالفا  فبهذا جيوز إذًا إسالم الغاسل مطلوب وشرط , وجزم بصحته يف

لإلقناع ومها وجهان يف املذهب فوجه يقول أبن الغاسل البد أن يكون مسلما وال ينوب 
عنه أحد والوجه الثاين يقول أن الغاسل مسلم وميكن إذا نوى هذا الغاسل املسلم الغسل 

وعقله وأمر الكافر أن ينوب عنه يف صب املاء فصار هذا هو الغاسل والثاين ينوب عنه 
فال نشرتط أن يكون ابلغا بل لو كان الغاسل ابن سبع أو ابن عشر سنني دون  لو مميزاو 

يعين لو كان  أو حائضا أو جنبا كيفية الغسلالبلوغ لكنه عاقال مميزا يعرف ماذا يصنع 
 الغاسل حائض أو جنب فال يؤثر وال يضر .

وهي ما  1 ( وجواب يف غسله سرت عورته( أي شرع )  وإذا أخذ) : صفة الغسل  
خيرج ثيابه  ألنه أمكن يف تغسيله وأبلغ يف تطهريه 2( نداب  وجردهبني سرته وركبته) 

أو لعظم حرمته ألنه وقع  يف قميص ألن فضالته طاهرة صلى هللا عليه وسلموغسل 
صلى هللا فقيل طاهرة وأهنا من خصائص النيب  صلى هللا عليه وسلم اخلالف يف فضالته

صلى هللا عليه كغريه وأنه ال دليل على اخلصوصية إذًا ملا غسل النيب وقيل بل   عليه وسلم
والبعض قال بل  صلى هللا عليه وسلميف قميصه فمن قال الفضالت طاهرة يف حقه  وسلم

( حتت  وسرته عن العيون)  فلم خيش تنجيس قميصه صلى هللا عليه وسلملعظم حرمته 
السرت األول غري السرت الثاين فالسرت األول و  سرت يف خيمة أو بيت إن أمكن ألنه أسرت له

أبن يسرت العورة والسرت الثاين أبن يسرت عن العيون فال يوضع أما الناس وأنيت لنغسله 
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معني يف غسله  ويكره لغري) فنحن ما سرتانه عن عيون الناس بل نضعه يف مكان 
لكن الذي ال فال حيضر للغسل كل أحد بل حيضر من يغسله أو يعني الغاسل  ( حضوره

ألنه رمبا كان يف امليت ما ال جيب اطالع أحد عليه يعني ال حيضر يكره أن حيضر 
( أي رأس امليت غري  مث يرفع رأسهواحلاجة غري داعية إىل حضوره خبالف املعني ) 

( حبيث  جلوسه قرب إىل) أما األنثى احلامل فال يرفعها حىت ال ينزل احلمل  أنثى حامل
أي  ( ليخرج ما هو مستعد للخروج ويعصر بطنه برفق صدر غريه) يكون كاحملتضن يف

فيبخر املكان يف هذه اللحظات حىت  ويكون هناك خبورخترج النجاسة املستعدة للخروج 
أي  ليدفع ما خيرج ابلعصريف هذه اللحظات  ( ويكثر صب املاء حينئذ) خيفي الرائحة 

( أي  على يده خرقة فينجيه) ( الغاسل  مث يلف) النجاسة اليت خرجت من بطنه 
فإذا بلغ سبع  ( عورة من له سبع سنني وال ُيل مس) لكن ما ميسه  ميسح فرجه هبا

أي  بغري حائل كحال احلياة ألن التطهري ميكن بدون ذلك سنني فعورته هلا حكم 
صلى ( لفعل علي مع النيب  ويستحب أن ال ميس سائره إال خبرقة) بدون مس العورة 

إذاً  فحينئذ يعد الغاسل خرقتني إحدامها للسبيلني واألخرى لبقية بدنه وسلم هللا عليه
مسألة اخلرقة للسبيلني هذه واجبة أبن يلف اخلرقة حىت ال ميس العضو أما لبقية البدن 

مث يوضئه ) فهذا مستحب . أذًا أول شيء أخرج النجاسة من البدن مث جناه أي السبيل 
قال يف غسل  صلى هللا عليه وسلمت أم عطية أن النيب ( كوضوئه للصالة ملا رو  نداب

ابنته ابدأن مبيامينها ومواضع الوضوء منها رواه اجلماعة وكان ينبغي أتخريه عن نية 
هذا استدراك من الشارح على املنت أن يؤخر هذا عن نية  الغسل كما يف املنتهى واإلقناع

فيقول ينبغي أن يذكر نية الغسل الغسل ألنه سوف يذكر نية الغسل بعد ذلك أما اآلن 
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وهذا صحيح فمكانه اآلن قبل أن يوضئه ينوي تغسيله فاملصنف ذكر نية الغسل لكن 
( خشية  وال يدخل املاء يف فمه وال يف أنفه) ذكرها متأخرة فيقول كان ينبغي تقدميها 

يدخل و ) ألنه إذا دخل املاء إىل الداخل فيمكن أن تتحرك جناسة أخرى  حتريك النجاسة
ابملاء بني شفتيه ( أي عليهما خرقة مبلولة )  مبلولتني( إهبامه وسبابته )  أصبعيه

بعد غسل كفي هذا بدل املضمضة واالستنشاق  ( فيسمح أسنانه ويف منخريه فينظفهما
فيقوم املسح فيهما معناه يغسل كفي امليت مث يدخلها مبلولتني يف الفم واألنف  امليت

(  وال يدخلهما) أي امليت  ك النجاسة بدخول املاء جوفهمقام غسلهما خوف حتري
هذا هو الذي يقول فيه ينبغ أن  ( ملا تقدم ) مث ينوي غسله ( املاءأي الفم واألنف ) 

( وجواب ملا تقدم  ويسميألنه طهارة تعبدية فاشرتطت هلا النية كغسل اجلنابة ) يتقدم 
فيه املاء ويضربه فيصبح عنده أيت بسدر ويضع  ( املضروب السدر برغوة ويغسل) 

( ألن رغوة  فقط وحليته رأسه) رغوة وثفل وهي احلثالة اليت للسدر وهو الورق املطحون 
ألن الرأس  فيغسل الرأس هبذه الرغوة مث يغسله ابملاء فيزول قال:السدر ليس فيها فتات 

(  األيسر) ( شقه  مث مث يغسل شقه األمينأشرف األعضاء والرغوة ال تتعلق ابلشعر ) 
( أي يفيض املاء على مجيع بدنه يفعل ما تقدم  كله( يغسله )   مثللحديث السابق ) 

يده على ( من الثالث )  مير يف كل مرة( إال الوضوء ففي املرة األوىل فقط )  ثالاث )
قال يغسل شقه األمين مث شقه األيسر ففي املذهب صفتني  ( ليخرج ما ختلف بطنه

كلها صفتني الصفة اليت ذكرها املصنف اآلن فيها إمجال قال يغسل عموما وعند الناس  
شقه األمين مث شقه األيسر سنذكر اآلن الصفة األوىل هو طبعا سيبدأ ابلشق األمين املقبل 
فاجلهة اليمىن فيها مقبل ومدبر واأليسر كذلك نقول يغسل شقه األمين يبدأ ابجلزء األعلى 

ألسفل يعين الظهر إىل القدم وبذلك يكون انتهى من األمين األمين من العنق إىل القدم مث ا
ملا غسل الشق األعلى مث الشق األسفل كامال معناه أنه يغسل الشق األمين من أعلى مث 
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يرفعه قليال مث يغسل من اخللف مث ينتقل إىل األيسر فيبدأ من األعلى من العنق إىل القدم 
ن الظهر إىل القدم هذا مرة واحدة مث يكرر اجلهة اليسرى مث يرفع ويغسل إىل األسفل م

ألن هذه صارت غسلة واحدة إذًا هذه صفته يف املذهب اليمني أوال أماما وخلفا مث 
اليسار أماما وخلفا هذه الصورة األوىل وهذه هي املذهب، والصورة الثانية أو الوجه الثاين 

من الرقبة إىل القدم مث  الذي ذكروه ومنهم صاحب اإلقناع أن يبدأ الشق األمين املقبل
ينتقل إىل األيسر فيبدأ ابملقبل من الرقبة مث يرفع اجلانب األمين فيغسل الظهر إىل الرجل مث 
ينتقل إىل اجلانب األيسر فيغسله مث يعمه ابملاء فهذه غسلة واحدة يعين إما أن يبدأ ابجلهة 

كامال أو يبدأ ابألعلى كامال   اليمىن فينتهي منها يعين إما أن يقدم األمين كامال مث األيسر
مث اخللف كامال مث يغسله كامال يفيض املاء على مجيعه هذه غسلة واحدة فمعىن الغسلة 

) الواحدة أن يبدأ ابألمين فاألمام فاخللف مث يعمه كامال هذه غسلة مث يعيد الثانية والثالثة 
فينبغي التفريق اآلن وجواب (  فإن مل ينق بثالث غسالت زيد حىت ينقي ولو جاوز السبع

ألن عندان مسألتان متشاهبتان فيقول جيب أن يزيد على السبع يف مسألتني : إذا مل ينق 
األوساخ وهان مسألة اثنية ميكن أن يون فيها لبس أما النجاسات فسوف أتيت بعد ذلك 

وكره اقتصاره يف مما على جسده وستأيت مسألة أخرى وهي خروج النجاسة من الفرج 
فيحرم االقتصار ما دام خيرج شيء على ما دون  لى مرة إن مل خيرج منه شيءغسله ع

فمثال غسل ثالث غسالت مث نزل يف الثالثة جناسة فيغسل  وسن قطع على وتر السبع
وال جتب مباشرة الغسل فلو ترك حتت الرابعة فما نزلت جناسة فيسن أن يزيد اخلامسة 

)  مخس خطوات ى وعمه املاء كفىميزاب وحنوه وحضر من يصلح لغسله ونوى ومس
( وسدرا ألنه يصلب اجلسد ويطرد عنه  كافورا( نداب )   وجيعل يف الغسلة األخرية

 .اهلوام برائحة
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أما إذا ما  ( يستعمل إذا احتيج إليه واملاء احلار)  :؟ قالاملاء احلار هل جيوز استعماله  
 واخلالل)  كالصابون  ج إليه( يستعمل إذا احتي واألشنان)  احتيج إليه فال يستعمل
فهذه ثالثة أشياء كرهت  فإن مل ُيتج إليها كرهتلألسنان  ( يستعمل إذا احتيج إليه

فإذا طال شاربه استحب  ( نداب إن طاال ويقص شاربه ويقلم أظفاره)  إال عند احلاجة 
 ويؤخذ شعر إبطيه وجيعل املأخوذ معه كعضو ساقطله أن يقصه وكذا األظافر إن طالت 

لعدم احلاجة  وحرم حلق رأسهفهذه األشياء اليت قصت منه الظفر واإلبط تدفن معه 
إذًا عندان ثالثة أشياء حترم وهناك أشياء تكره  كخنتألن فيها كشف العورة  وأخذ عانته

( أي يكره ذلك ملا  وال يسرح شعره)  :فيحرم أن حيلق شعر رأسه أو عانته أو خيتنه قال
( نداب  ينشف مث) من املكروهات  4هذا رقم  ن غري حاجة إليهفيه من تقطيع الشعر م

( أي األنثى )  شعرها( نداب )  ويضفر)  صلى هللا عليه وسلم( كما فعل به  بثوب) 
لقول أم عطية فضفران ثالث ضفائر وتسدل وراءها (  ثالثة قرون ويسدل وراءها

شيء ( أي امليت )  ج منهوإن خر شعرها ثالثة قرون وألقيناه خلفها رواه البخاري  ) 
فإن مل ( ليمنع اخلارج كاملستحاضة  )  بقطن( احملل )  ) حشي( غسالت  بعد سبع

 يغسل مث( أي خالص ألن فيه قوة متنع اخلارج )  فبطني حر( ابلقطن )  يستمسك
فهنا ( امليت وجواب كاجلنب إذا أحدث بعد الغسل  ويوضأ( املتنجس ابخلارج )  احملل

من امليت شيء بعد سبع غسالت حيشى بقطن وهناك ماذا قال ؟ قال فإن قال إذا خرج 
هناك يتكلم عن تنظيف اجلسد  مل ينق بثالث غسالت زيد حىت ينقي ولو جاوز السبع

من الوساخة أو النجاسة اليت على اجلسد وهنا يتكلم عن النجاسة اليت خترج من الدبر أو 
السبيل إىل سبع مرات وبعد ذلك منتنع وإن  القبل إذًا عرفنا أن النجاسة اليت خترج من

بعد تكفينه مل ( منه شيء )  وإن خرج)  ؟ ه شيء بعد تكفينه فهل نعيد الغسلخرج من
( دفعا للمشقة وال أبس بقول غاسل له انقلب يرمحك هللا وحنوه وال  يعد الغسل



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

543 

 
 

فور ) ( ال كا ميت كحي يغسل مباء وسدر( حبج أو عمرة )  وحمرميغسله يف محام ) 
)  هذا ألنه مات حمرما فال نغسله ابلكافور وال نقرب له الطيب ( مطلقا وال يقرب طيبا

وال يغطى رأسه وال )  ألنه حمرم أيخذ حكمه  ( من قميص وحنوه وال يلبس ذكر خميطا
هذه ستة أحكام للمحرم إذا  ( حمرمة وال يؤخذ شيء من شعرمها وظفرمها وجه أنثى

قال يف  صلى هللا عليه وسلمن حديث ابن عباس أن النيب ملا يف الصحيحني ممات 
حمرم مات اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال حتنطوه وال ختمروا رأسه فإنه يبعث 

ألن املعتدة ال تتطيب فكيف إذا ماتت  وال متنع معتدة من طيب يوم القيامة ملبيا
ق لغسل واجب إن مل يسقط وتزال اللصو ؟يقولون ال تنقطع العدة سقط عنها اإلحداد 

فإذا كان على جسده شيء نزيله إال إذا خرج شيء من جسده  من جسده شيء إبزالتها
أي نشره إلخراج  ويزال خامت وحنوه ولو بربدة فيمسح عليها كجبرية احليإبزالته فيرتك 

 .        اخلامت
ثنني أو غري ( معركة ومقتول ظلماً ولو أ وال يغسل شهيد)  قال املصنف رمحه هللا:

 يف شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ومل يغسلهم صلى هللا عليه وسلممكلفني ألنه 
وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال مسعت رسول هللا  واحلديث يف البخاري والرتمذي

يقول: "من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو  صلى هللا عليه وسلم
هو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد" وصححه شهيد ومن قتل دون ماله ف

إال ) لكن هناك حاالت يغسل فيها الشهيد واملقتول ظلما وهذه األحوال هي:  الرتمذي
أو  هذا هو األول أن يغسل للجنابة (جنبًا ( الشهيد أو املقتول ظلمًا )  أن يكون

اً أربعة يغسل هذه ثالثة أشياء أخرى إذ وجب عليهما الغسل حليض أو نفاس أو إسالم
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الشهيد أو املقتول ظلما إذا كان جنبا أو كان عليه غسل حيض امرأة قتلت شهيدة وكان 
عليها غسل احليض أو نفاس أو اإلسالم أو كان هذا الشهيد أسلم ومل يغتسل. األمر 

اآلن الكالم عن أحكام الشهيد فاحلكم األول للشهيد (  بدمه ( وجواب ) ويدفن) الثاين: 
يعين  إال أن ختالطه جناسة فيغسالغسل واحلكم الثاين أنه يدفن وجواب بدمه أنه ال ي

الشهيد يدفن بدمه وال يغسل دمه عنه إال إذا خالطت الدم جناسة فعند ذلك يغسل الدم 
 بعد نزع السالح واجللود عنه)  ( اليت قتل فيها يف ثيابهو ) والنجاسة. احلكم الثالث: 

أمر  صلى هللا عليه وسلمجه عن ابن عباس: "أن النيب ( ملا روى أبو داود وابن ما
إذًا نزع  بقتلى أحد أن ينزع عنهم احلديد واجللود وأن يدفنوا يف ثياهبم بدمائهم"

)  أمر بنزع السالح بنزع احلديد واجللود صلى هللا عليه وسلمالسالح واجللود هلذا أن النيب 
ثيابه وقتل كفن يف ثياب أخرى وجواب يعين إذا سلبت  ( وجوابً  وإن سلبها كفن بغريها

 ( لألخبار لكوهنم أحياء عند رهبموال يصلى عليه ) وال يرتك بدون ثياب احلكم الرابع: 
يعين األحاديث اليت وردت يف قتلى أحد أنه أمر بدفنهم يف دمائهم ومل يغسل ومل يصلى 

ياء عند رهبم اآلن عليهم وغريها أحاديث كثرية وردت يف هذا والتعليل اآلخر لكوهنم أح
(  وإن سقط عن دابته) سيذكر صور ملن ميوت وليس بشهيد لكنه يشتبه ابلشهيد قال: 

هذا ليس بشهيد ال أيخذ أو شاهق بغري فعل العدو هذا األول سقط عن الدابة فمات 
أحكام الشهيد هو شهيد يف اآلخرة لكن ال أيخذ أحكامها يف الدنيا يعين مبعىن أنه 

هذا الثاين وجدوه ميت يف املعركة وال أثر ( أو وجد ميتاً وال أثر به ) يه يغسل ويصلى عل
أو برفسة  يعين جاءه القدر يف املعركة ومات بدون قتل أو مات حتف أنفهإلصابة فيه 

( أو شرب أو  أو محل فأكل)  هو الذي قتل نفسه بدون قصد   أو عاد سهمه عليه
يعين أصيب يف معركة فحمل من املعركة هذا السادس انم أو ابل أو تكلم أو عطس 

أو طال )  وبعد احلمل هذا أكل أو شرب يعين تصرف أو انم أو ابل أو تكلم أو عطس 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

545 

 
 

يعين محل فإما أن يتصرف بفعل أو يطول بقاؤه عرفا يعين هو اتبع لقوله أو  بقاؤه عرفاً 
س وال شيء محل فأكل أو طال بقاؤه فقد حيمل ال أيكل وال يشرب وال يتكلم وال يعط

إذاً ملاذا؟ ألنه  ( كغريه وصلي عليهغسل  لكن يطول مدة بقائه مث ميوت أبثر اجلرح قال:
يستدلون حبديث سعد بن معاذ هو أصيب وبقي مث مات وصلي عليه فيقصدون بشهيد 
املعركة الذي يصاب يف املعركة وميوت فيها انتقل اآلن إىل الباغي ما حكمه؟ البغاة هم 

اكتبوا عندها "ككل  ويغسل الباغي ويصلى عليه على ويل األمر، قال:الذين خيرجون 
ويقتل قاطع عاص" هذا حكمه فحكم الباغي أنه عاص فالعاص يصلى عليه ويغسل 

يعين مثل الباغي لكن يغسل ويصلى عليه ألنه  الطريق ويغسل ويصلى عليه مث يصلب
صلب يف بعض األحوال أنه مازال مسلم مث يصلب عقوبة له فقاطع الطريق من عقوبته ال

يصلب بعد أن يغسل ويصلى عليه انتهى، اآلن شرع يف موضوع جديد وهو مسألة 
والسقط إذا بلغ أربعة )  السقط اجلنني إذا سقط مىت يغسل ومىت يصلى عليه قال:

االستهالل يعين أن يصرخ فلو أنه خرج حيا  ( وإن مل يستهلأشهر غسل وصلي عليه 
يقول يغسل ويصلى عليه هذا إذا بلغ أربعة أشهر ألن الروح  ومل يستهل ومات فإنه

: صلى هللا عليه وسلملقوله نفخت فيه فإذًا أيخذ أحكام احلي فيغسل ويصلى عليه 
"والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه ابملغفرة والرمحة" رواه أمحد وأبو داود وتستحب 

 ثالثة مسائل مسألة النطفة عندان تسميته فإن جهل أذكر هو أم أنثى مسى بصاحل هلما
وهي إىل األربعني يوم هذه هي مرحلة النطفة يف مرحلة النطفة جيوز إلقاؤها يعين إسقاط 

جيوز إلقاء احلمل يف حالة النطفة وهي إىل  1احلمل يف حالة النطفة إذًا اكتب رقم 
جيوز لو  األربعني معناه قبل ذلك إذا سقطت هذه النطفة بني األربعني فال حكم هلا، هل

أن امرأة شعرت ابحلمل أن تسقط احلمل؟ نعم يف حدود األربعني ألنه إىل اآلن هو نطفة 
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يوم إىل ما شاء هللا أو ابلتدريج فمن  81مازال قطرة ماء إىل آدمي، احلالة الثانية: من 
يوم  81بعد األربعني ال جيوز إلقاؤه فال جيوز إلقاء احلمل بعد األربعني لكن إذا وصل إىل 

تبني  2فهنا يكون شرع يف بيان اخللقة يعين بدأت تظهر فيه خلقة اآلدمي إذاً اكتب رقم 
يوم يعين ثالثة أشهر يف الغالب وما بعده  90يوم ويف الغالب  81خلقة اآلدمي أقله 

يوم عندها نقول ينبين على هذه  81يزداد بيان فهنا إذا وصل هذه املرحلة اليت هي 
ول ثبوت حكم النفاس بدمه يعين معناه أنه إذا بدأت تظهر فيه املرحلة حكمان احلكم األ
إىل ما شاء هللا لو نزل أو سقط فالدم الذي خيرج هو دم  81خلقة اآلدمي وهي من 

نفاس ثبوت حكم النفاس بدمه والشيء الثاين انقضاء عدة احلامل بوضعه معناه لو 
وز إسقاطه والدم الذي ينزل هو وضعت املرأة بعد ثالثة أشهر فنفس األحكام اآلن فال جي

دم نفاس والولد الذي نزل تنقضي العدة به فإذا وصل متام األربعة أشهر هنا تنفخ فيه 
الروح معناه األحكام الثالثة ستكون معنا ال جيوز إسقاطه والدم الذي يظهر بنزوله دم 

ويدفن نفاس وإذا سقط تنقضي عدة احلامل به ويزيد شيء آخر أنه يغسل ويصلى عليه 
ويسمى ألنه إنسان فاآلن هو إنسان كامل إذًا ابختصار ما دون األربعني يوم جيوز 

يوم فما بعدها هنا يثبت حكم دم  81إسقاطه ألنه إىل اآلن هو مازال يف حالة النطفة و
النفاس ويثبت أيضا مسألة انقضاء العدة بسقوطه واألربعة أشهر نفخ الروح فصار آدمي 

 81غسل وصالة ودفن وتسمية وهكذا وما قبل ذلك ال، ما قبل  اآلن معناه أن هناك
الذي خيتلف هو  81يوم ال يسقط لكنه مل يتبني فيه خلقة آدمي فما بني األربعني و

اإلسقاط فقط أنه ال جيوز إسقاطه لكن ال نبين عليه أنه لو سقط يف اخلمسني أو الستني 
مره مخسني أنه تنقضي به العدة فال فالدم هذا دم فساد فال نقول أن السقط هذا الذي ع

 ( لعدم املاء أو غريه كاحلرق واجلذام والتبضيع ) ومن تعذر غسله)  تنقضي به العدة
التبضيع يعين التقطيع لو تقطع أوصال كاجلنب إذا ( كاجلنب إذا تعذر عليه الغسل  ميم
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جزء من يعين  وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن وميم للباقيتعذر عليه الغسل يتيمم  
جسده ال نستطيع أن نغسله واجلزء الباقي نستطيع فإذًا نغسل ما نستطيع غسله ونيمم 

إن مل ( من امليت )  على الغاسل سرت ما رآه( جيب )  و )هذا امليت عن اجلزء اآلخر 
ونرجو  معناه إذا رأى شيئا حسنا يظهره ( فيلزمه سرت الشر ال إظهار اخلرييكن حسنا 

وما يراه الغاسل من الشر مثال ليس بدليل قطعي على املسيء   للمحسن وخناف على
شيء معني فهي جمرد استئناسات لكن مع ذلك اإلنسان عموما ال حيب أن ينقل عنه 
الشر وال أن ينقل عن قريب له واخلري ينشر ويقال فبعض الناس ميوت وسبابته تشري إىل 

ن أهل اجلنة لكن يستأنس مبثل التوحيد شيء طيب هذا وهذا ليس دليل قاطع على أنه م
وُيرم سوء الظن  صلى هللا عليه وسلموال نشهد إال ملن شهد له النيب هذه البشاير 

 مبسلم ظاهر العدالة ويستحب ظن اخلري ابملسلم.

 فصل يف الكفن

مقدما يف احملرم كفنوه يف ثوبيه )  صلى هللا عليه وسلم( لقوله  وجيب تكفينه يف ماله) 
إذاً أول ما يصرف من تركة امليت أجرة  ( من وصية وإرث  وغريهبرهن )  ( ولو على دين

كفنه ومؤنة جتهيزه هذا أول شيء مث بعد ذلك ننتقل إىل الديون اليت برهن مث الديون اليت 
ليست برهن مث الوصية واإلرث ألن الوصية ال تتجاوز الثلث فمعناه أن الثلث يذهب 

فلس يقدم ابلكسوة على الدين فكذا امليت فيجب ألن امل للوصية والباقي يكون إراث 
مثل احلي سرت العورة ينبغي أن حلق هللا وحق امليت ثوب ال يصف البشرة يسرت مجيعه 

يكون بثوب ال يصف البشرة فلو كان الثوب شفاف يصف البشرة ال يصلح أن يكون  
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مثله ما  من ملبوسكفن كما أنه ال يصلح أن يكون سرتة يف الصالة مثل هذا ال يصح 
من ملبوس مثله يعين ال يلزم أن نشرتي له أقل ثوب وأرخص قماش ال بل مل يوص بدونه 

واجلديد  من الثوب الذي يلبسه هو يف العادة إال إذا أوصى أبقل منه هذا حق للميت
مال  ( أي للميت ) فإن مل يكن له)  أن نكفنه يف ثوب جديد أفضل من القدمي أفضل

يصري إذا كان عنده مال من  2هذا رقم  ( على من تلزمه نفقتهزه ) ( كفنه ومؤنة جتهيفـ 
ماله وإذا كان ما عنده مال على من تلزمه نفقته يف حال احلياة فمن الذي كان ينفق عليه 

ألن ذلك يلزمه حال احلياة فكذا بعد يف حياته أبوه مثال أو ابنه فهو الذي يتوىل كفنه 
( ولو غنيا ألن الكسوة وجبت عليه ابلزوجية  مرأتهإال الزوج ال يلزمه كفن ااملوت ) 

استثىن الزوج يقول ال يلزمه أن يكفن  والتمكن من االستمتاع وقد انقطع ذلك ابملوت
املرأة مع أنه ينفق عليها يف احلياة اكتبوا عندها قال يف اإلنصاف وقيل يلزمه وحكي رواية 

لزمه أن يكفنها وقلنا فيما سبق له أن فال يقال أنه ابملوت انقطعت العالقة بينهما فال ي
يغسلها ألنه ابقي آاثر النكاح ومنها الغسل فلما ال نقول ومنها الكفن إذاً هناك قول آخر 
فليس عندان نص وإمنا هو اعتماد فقط على تعليل أن العالقة بينهما كانت عالقة الزوجية 

ن انقطع هذا األمر إذاً ووجوب النفقة كانت بسبب الزوجية والتمكن من االستمتاع واآل
فإن ينقطع إلزامه ابلكفن وحكي رواية عن اإلمام أمحد أنه يلزمه وهو قول يف املذهب 

فإن مل  هذا الثالث عدم مال امليت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت املال إن كان مسلما
م هذا شيخ اإلسالقال الشيخ تقي الدين هذا الرابع يكن فعلى املسلمني العاملني حباله 

لو كان واحد علم أن هذا امليت ال من ظن أن غريه ال يقوم به تعني عليه  ابن تيمية
فإن أراد بعض الورثة يوجد أحد يتواله فسيتعني على هذا الشخص الذي ظن هذا الظن 

لو قال بعض الورثة أان أقوم بتجهيزه فالبقية هلم احلق أن ينفرد به مل يلزم بقية الورثة قبوله 
لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه  هلم أال يوافقوا وأن يشاركوا يف جتهيزهأن يوافقوا و 
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لكن لو انفرد أحدهم وكفنه ودفنه وجاء الباقون وقالوا حنن نبغي نشارك فال بعد دفنه 
وإذا مات إنسان مع مجاعة يف سفر كفنوه من ماله فإن مل  خيرجوه من القرب هبذا األمر

مات يف السفر وعنده  أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع يكن كفنوه ورجعوا على تركته
مال أخذوا ماله وكفنوه وجهزوه هلذا من ماله لكن إذا كان ما عنده مال فيكفنوه ويرجعوا 

على تركته يعين يرجعوا على احلضر ويطالبوا الورثة وأيخذوا من تركته هذا بشرط إن نووا 
كانوا ينوون الرجوع، الرجوع إىل الرتكة أو إىل الورثة الرجوع أما إذا تولوا كفنه أبمواهلم وما  

معناه أهنم تربعوا فمادام تربعوا ليس هلم أن يرجعوا يقولون نريد ما تربعنا به وهلذا اشرتط 
وقال إن نووا الرجوع، انتقل اآلن إىل طريقة الكفن كيف يكون كفن الرجل وكيف كفن 

( من قطن لقول عائشة رضي هللا  يضويستحب تكفني رجل يف ثالث لفائف ب) املرأة 
 يف ثالثة أثواب بيض سحولية جدد ميانية صلى هللا عليه وسلمعنها: "كحفن رسول هللا 

ليس فيها قميص وال عمامة أدرج سحولية قالوا نسبة إىل بلد يقال هلا سحول يف اليمن 
مثل م بغسل ويقدم بتكفني من يقديعين معناه أهنا قطع قماش  فيها إدراجاً" متفق عليه

ما قلنا يبدأ أول شيء وصيه مث أبوه مث جده مث ابنه مث .. وهكذا مثلما قلنا يف الغسل  
يعين  واألوىل توليه بنفسه أي انئب الوصي مثل الوصيوانئبه كهو كذلك يف التكفني 

( أي تبخر بعد رشها مباء ورد أو غريه ليعلق )  جتمر) أن يتوىل الوصي الغسل بنفسه 
يعين قطع القماش الثالثة هذه توضع بعضها فوق بعض (  ضها فوق بعضمث تبسط بع

أعالها أي األوىل  أوسعها وأحسنها أعالها ألن عادة احلي جعل الظاهر أفخر ثيابه
فالقطعة األوىل أفخرها مث الثانية مث الثالثة ألنه عند اللف فاألخرية هذه ستكون هي 

 ( فيما بينهابعد للميت خاصة )  ( وهو أخالط من طيب وجيعل احلنوط)  األعلى
يعين فيما بني اللفائف الثالث فإذا وضع اللفافة األوىل وضع احلنوط بينها يعين فوقها مث 
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يعين ال  ال فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأيب هريرةالثانية مث احلنوط مث الثالثة مث احلنوط 
(  مث يوضع)  كرهون ذلك يضع احلنوط فوق العليا وال فوق الثوب الذي على النعش ي

( أي  وجيعل منه( ألنه أمكن إلدراجه فيها )  مستلقيا ( أي اللفائف ) عليهاامليت ) 
ويشد فوقها خرقة ( لريد ما خيرج عند حتريكه )  يف قطن بني أليتيهمن احلنوط ) 

 ) جتمع أليتيه ومثانته وجيعل الباقي ( وهو السراويل بال أكمام مشقوقة الطرف كالتبان
( عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه ألن يف جعلها  على منافذ وجهه( من القطن احملنط ) 

( ركبتيه ويديه  مواضع سجوده( على )  وعلى املنافذ منعا من دخول اهلوام ) 
وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفاً  هلا وكذا مغابنه كطي ركبتيه وحتت إبطيه وسرته 

اآلن أول ما ن يتبع مغابن امليت ومرافقه ابملسك ألن ابن عمر رضي هللا عنهما كا
جيعل، جيعل احلنوط يف القطن بني األليتني ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان 

معناه أن أييت بقطعة صغرية ليست عريضة مثل السروال القصري ويلفها على منطقة العورة 
أكمام وهذه جتمع األليه  ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وهو السراويل بال

واملثانة وجيعل ابقي القطن يعين يغلق هذه املنطقة ويشدها بعد وضع احلنوط حىت ال خيرج 
 )  شيء وجيعل أيضا على املنافذ ومواضع السجود يضع هذا الطيب وهو احلنوط، قال:

( ألن أنساً طلي ابملسك وطلى ابن عمر ميتاً  كله فحسن( امليت )   وإن طيب
وأن يطيب بورس وزعفران " ألنه يفسدها، املكروه الثاين: 1"وكره داخل عينيه  ابملسك

وطليه مبا ميسكه كصرب ما مل  ألنه غذاء وزينة وليس هو الئق ابمليت، املكروه الثالث:
يكره أن نطليه بشيء ميسكه مثل الصرب ما مل يراد نقله إىل مكان آخر فإذا أريد نقله  ينقل

ا عليه أن يتقطع مثال أو ال يتماسك فنطليه معناه أن طليه مبا إىل مكان آخر أو خشين
( من  طرف اللفافة العليا مث يرد) ميسكه مبا جيعله متماسك مكروه إال عند احلاجة 

( أي فوق الطرف  على شقه األمين ويرد طرفها اآلخر من فوقهاجلانب األيسر ) 
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يرد طرف اللفافة العليا اليت  كاألوىل( أي   ابلثانية والثالثة كذلك( يفعل )  مث )األمين 
جسد امليت عليها اليت قال ال نوضع احلنوط عليها ال فوق العليا مث يرد طرف اللفافة 

العليا من اجلانب األيسر على شقه األمين ويرد طرفها اآلخر فوق الطرف األمين مث يفعل 
اجلهة اليمىن وأنخذ ابلثانية كذلك معناه ال أنخذ اللفائف الثالث كلها ونرميها على 

اجلهة اليمىن على اليسرى إمنا لفافة لفافة حىت إذا فتحت األوىل يبقى امليت مستور وإذا 
(  على رأسه( من كفنه )  وجيعل أكثر الفاضل) فتحت الثانية يبقى امليت مستور 

ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد مجعه ليصري الكفن  يعين لشرف الرأس  لشرفه
إذاً  ( وحتل يف القرب( لئال تنتشر )  مث يعقدها)  فال ينفتح الكفن  ينتشركالكيس فال

سيجعل أكثر الفاضل من اللفافة عند الرأس وسيعقد هذا الفاضل الذي هو جهة الرأس 
لقول ابن مسعود "إذا أدخلتم امليت القرب فحلوا العقد"رواه  وجهة الرجل وحتل يف القرب

(  وإن كفن يف قميص ومئزر ولفافة جازنه إفساد هلا ) األثرم وكره ختريق اللفائف أل
"ألبس عبد هللا بن أيب قميصه ملا مات" رواه البخارى وعن  صلى هللا عليه وسلمألنه 

الظاهر الثالثة وهو الصواب  عمرو بن العاص "أن امليت يؤزر ويقمص ويلف ابلثالثة"
ويكون القميص  إلزار والقميصوهو ا وهذه عادة احلي ويف رواية البيهقي ابلثوب الثالث

مجع الدخريص وهو ما يضاف لتوسعة  ودخاريص ال بزراليت خترج منها اليدين   بكمني
القميص من اجلانبني تسهيال للمشي هذا يف طريقة خياطتهم قدميا يوسعون القميص 

بقطعة يف اجلانبني حىت يسهل املشي يقول يكون فيه الكمني والدخاريص لكن ليس له 
( بيض من قطن )  يف مخسة أثواب( واخلنثى ندابً )  وتكفن املرأة)  ه ال حيتاجهزر ألن

( ملا روى أمحد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية  إزار ومخار وقميص ولفافتني
فكان أول ما  صلى هللا عليه وسلمقالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول هللا 
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مث امللحفة مث أدرجت بعد ذلك يف الثوب اآلخر قال أعطاان احلقاء مث الدرع مث اخلمار 
أمحد: احلقاء االزار والدرع القميص فتؤزر ابملئزر مث تلبس القميص مث ختمر مث تلف 

الكالم اآلن على األكمل أما الواجب قطعة واحدة من القماش تسرت امليت،  ابللفافتني
وقميص يغطي اجلسد   اخلمسة أثواب هي إزار يغطي أسفل اجلسد ومخار يغطي الرأس

ويكفن كامل ولفافتان، هو ذكر كفن الرجل مث كفن املرأة وبقي كفن الصيب والصغرية 
الصيب يف ثوب واحد أو ثالثة جيوز  صيب يف ثوب ويباح يف ثالثة ما مل يرثه غري مكلف

إال إذا كان يرثه غري مكلف فال نتوسع يف الكفن وهو له ورثة غري ابلغني أما إذا كان 
( للميت  والواجبوصغرية يف قميص ولفافتني ) ثة ابلغون وموافقني فال حرج الور 

( ألن العورة املغلظة جيزئ يف سرتها ثوب واحد فكفن  ثوب يسرت مجيعهمطلقا ) 
امليت أوىل ويكره بصوف وشعر وُيرم جبلود وجيوز يف حرير لضرورة فقط فإن مل جيد 

قي حبشيش أو ورق وحرم دفن حلي إال بعض ثوب سرت العورة كحال احلياة والبا
يقول وثياب غري الكفن ألنه إضاعة مال وحلي أخذ كفن ميت حلاجة حر أو برد بثمنه 

للحي أن أيخذ كفن امليت إذا كان هذا حلاجة احلر وليس حلاجة سرت العورة يف الصالة 
لكن مثال يسقط عنه سرت العورة لكن إذا كان حلاجة حر أو حاجة برد فيأخذ كفن امليت 

إذا أخذ كفن امليت فاحلي أوىل يسرت نفسه من احلر أو من الربد لكن إذا فعل ذلك البد 
أن يعطي مثنه لورثة امليت، املصنف أطلقها هكذا قال حلاجة حر أو برد لكن اجملد زاد إن 
خشي التلف يعين خشي التلف على نفسه يعين مىت يباح للحي أن أيخذ كفن امليت إذا  

لدفع حر أو دفع برد وخيشى على نفسه التلف فهنا أيخذ كفن امليت  كان عنده احتياج
ألن احلي أوىل أما إذا كان فيه حر أو برد لكن ال خيشى على نفسه التلف فال جيوز له 

 ذلك.
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 فصل يف الصالة على امليت
يعين تسقط فرض الكفاية بصالة مكلف واحد فلو  تسقط مبكلف وتسن مجاعة

وأن ال تنقص  سقط فرض الكفاية قال وتسن مجاعة هذا أمرصلى عليه صغري مميز ال ي
(  والسنة أن يقوم اإلمام عند صدره) هذه سنة، أين يقف اإلمام؟ الصفوف عن ثالث 

) وفاقا للجمهور واختاره املوفق"  اكتب عندها "وعنه عند رأس الرجل أي صدر ذكر
األوىل هبا أي  ه العدل( أي وسط أنثى واخلنثى بني ذلك واألوىل هبا وصي وعند وسطها

فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه األمري فاحلاكم فاألوىل بغسل رجل فزوج بعد  ابلصالة
قال األوىل هبا وصيه يعين من  ذوي األرحام ومن قدمه ويل مبنزلته ال من قدمه وصي

أوصى امليت أن يصلي عليه يكون عدل والسيد برقيقه بعد ذلك فالسلطان مقدم على 
نائب السلطان أمري املنطقة فاحلاكم أي القاضي فاألوىل بغسل الرجل أي أبوه مث قرابته ف

جده وهكذا قال فزوج بعد ذوي األرحام وهم سبعة والزوج الثامن مث قال ومن قدمه ويل 
يعين من أولياء امليت فبمنزلته ال من قدمه وصي فوصي الصالة ليس له أن ينيب هذا هو 

ة كانت ألبيه األب وملن أوليائه فله أن يقدم غريه فلو قدم املقصود فمن قدمه ويل الصال
األب غريه وقال لفالن صل له ذلك لكن الوصي ال، اكتبوا "فوصي الصالة ليس له أن 

وإذا اجتمعت جنائز قدم إىل اإلمام أفضلهم وتقدم فأسن فأسبق  ينيب"، مث قال:
م إىل اإلمام من الذي هذا كله يف تقدميهويقرع مع التساوي ومجعهم بصالة أفضل 

يكون أقرب لإلمام حنن نتكلم إذا كانوا كلهم من جنس واحد كلهم رجال أو كلهم إانث 
أو كلهم صبيان أما إذا كانوا رجال وصبيان وإانث فرتتيبهم معروف سنقرب الرجال إىل 
اإلمام مث الصبيان مث النساء مثل الصالة فجمعهم بصالة أفضل من أن يصلى على كل 

إذا اجتمع ثالثة  وجيعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهماصالة مستقلة واحد 
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فهو سيقف عند صدر الرجل وبعده يكون وسط األنثى أمام صدر الرجل واخلنثى يكون 
 صلى هللا عليه وسلم( لتكبري النيب  ويكرب أربعاً ) بينهما يعين بني الصدر وبني الوسط 

( أي بعد التكبرية األوىل وهي تكبرية  رأ يف األوىليقعلى النجاشي أربعا متفق عليه ) 
( سرا ولو ليال ملا روى ابن ماجه عن أم  الفاحتة( والبسملة )  بعد التعوذاإلحرام ) 

أن نقرأ على اجلنازة  صلى هللا عليه وسلمشريك األنصارية قالت: "أمران رسول هللا 
صلى هللا عليه لي على النيب ويصبفاحتة الكتاب وال نستفتح وال نقرأ سوره معها" ) 

( األخري ملا روى  التشهيد( الصالة يف )  الثانية كـ( أي بعد التكبرية )  يف وسلم
صلى هللا عليه الشافعي عن أيب أمامة بن سهل أنه أخربه رجل من أصحاب النيب 

أن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام مث يقرأ بفاحتة الكتاب بعد وسلم
وخيلص الدعاء  صلى هللا عليه وسلمبرية األوىل سرًّا يف نفسه مث يصلي على النيب التك

أي الذي يف احلديث "وخيلص الدعاء ( ملا تقدم  ويدعو يف الثالثةللميت مث يسلم ) 
فيقول اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان وغائبنا وصغريان وكبريان وذكران ) للميت" 

اللهم من  هذه زايدة مل ترد "وأنت على كل شيء قدير"مثوان وأنثاان إنك تعلم منقلبنا و 
ومن توفيته منا فتوفه  هذه زايدة مل ترد "والسنة"أحييته منا فأحيه على اإلسالم 

( رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة من  هذه زايدة مل ترد والرواية على اإلميان "عليهما"
اللهم ل شيء قدير ولفظة السنة ) حديث أيب هريرة لكن زاد فيه املوفق وأنت على ك

( بضم الزاي وقد تسكن وهو القرى )  اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله
َمدخله أو ُمدخله كله ( بفتح امليم مكان الدخول وبضمها اإلدخال  وأوسع مدخله

"هذه الذنوب و"واغسله ابملاء والثلج والربد ونقه من )  جائز لكن قالوا الفتح أوىل
زايدة مل ترد لكن األمر واسع، قال يف الشرح املمتع الدعاء الوارد أوىل ابحملافظة عليه وإن  

اخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس وأبدله دارا خريا من  كان األمر واسعا"
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( رواه  داره وزوجا خريا من زوجه وأدخله اجلنة وأعذه من عذاب القرب وعذاب النار
يقول ذلك على جنازة  صلى هللا عليه وسلملك أنه مسع النيب مسلم عن عوف بن ما

" هي وردت ومل يذكرها وأبدله أهال خريا من أهله"حىت متىن أن يكون ذلك امليت وفيه 
( وافسح له يف قربه ونور له فيه وأدخله اجلنة وزاد املوفق لفظ من الذنوب )  املاتن

ري وإن كان خنثى قال هذا امليت ألنه الئق ابحملل وإن كان امليت أنثى أنث الضم
إذًا إذا كان أنثى يؤنث الضمري اللهم اغفر هلا وارمحها وإن كان خنثى يقول هذا  وحنوه

 وإن كانوال أبس ابإلشارة ابألصبع حال الدعاء للميت ) امليت اللهم ارحم هذا امليت 
من توفيته منا ( بعد و  قال( ذكرا أو أنثى أو بلغ جمنوان واستمر )  صغرياً ( امليت ) 

( أي سابقا مهيئا ملصاحل والديه يف  اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً فتوفه عليهما ) 
وأجرًا وشفيعًا جمااًب اللهم ثقل به اآلخرة سواء مات يف حياة أبويه أو بعدها ) 

موازينهما وعظم به أجورمها وأحلقه بصاحل سلف املؤمنني واجعله يف كفالة إبراهيم وقه 
يف احلديث والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه ابملغفرة  ( تك عذاب اجلحيمبرمح

والرمحة" وطبعا هذا تعليق أي دعاء دعا به مما ذكر أو حنو ما ذكر أجزأ ألنه مل يرد 
واستحسنه العلماء يعين هذا الذكر مل يرد لكن استحسنه العلماء وأبي دعاء يدعو جيوز 

لدعاء له ولوالديه ابإلمجال معناه ليس هناك عبارة يعين هذا موضع جاء احلث واألمر اب
وال يستغفر له ألنه شافع غري مشفوع فيه وال جرى عليه قلم وإذا معينة وقل ما شئت 

مواليه أي من يتوىل أمره إذا كان مسلما إذا علم مل يعرف به إسالم والديه دعا ملواليه 
(  ويسلموال يتشهد وال يسبح )  ( وال يدعو ويقف بعد الرابعة قليال)  إسالم مواليه
صلى هللا ( روى اجلوزجاين عن عطاء بن السائب أن النيب  واحدة عن ميينهتسليمة ) 
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وهو يف املراسيل  سلم على اجلنازة تسليمة واحدة وجيوز تلقاء وجهه واثنية عليه وسلم
لم التسليمة واثنية يعين جيوز له أن يس أليب داود هذا احلديث وجيوز أن يسلم تلقاء وجهه

الثانية وجيوز أن يسلم التسليمة الواحدة تلقاء وجهه ألنه قال قبلها ويسلم واحدة عن ميينه 
 ويرفع يديهوسن وقوفه حىت ترفع ) وجيوز تلقاء وجهه يسلم واحدة عن ميينه وجيوز اثنية 

( أي الواجب يف  وواجبها( ملا تقدم يف الصالة العيدين )  مع كل تكبرية( نداًب ) 
طبعا الصالة األوىل ابلنسبة للميت يف فرضها  "1" ( قيامصالة اجلنازة مما تقدم ) 

)  الصالة على امليت هي الفريضة هي فرض الكفاية والثانية تصري نفل فالقيام يف فرضها
والصالة على ويتحملها اإلمام عن املأموم ) " 3"(  والفاحتةأربع )  "2" ( وتكبريات

أي  ( ويشرتط هلا "6"والسالم "5"ودعوة للميت "4"سلمصلى هللا عليه و النيب 
النية فينوي الصالة على امليت وال يضره جهله ابلذكر وغريه فإن جهله لصالة اجلنازة 

فلو جهل ما ابجلنازة ذكر أم أنثى فينوي أن يصلي على  نوى على من يصلي عليه اإلمام
إن نوى الصالة على بعض املوتى  وإن نوى أحد املوتى اعترب تعينهما يصلي عليه اإلمام 

دون بعضهم فلو هناك جنائز كثرية ال يريد الصالة عليها ونوى البعض يعني هذا البعض 
لكن إذا ما كان يريد الصالة عليهم مجيعا وال يعرف الذكر واألنثى فله أن ينوي على من 

وة التعيني وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو ابلعكس أجزأ لقيصلي عليه اإلمام 
وإسالم امليت وطهارته من احلدث الشرط األول النية، الشرط الثاين: قاله أبو املعايل. 

يعين ابلتيمم ملا قال وطهارته من احلدث وإال صلى عليه  هذا الثالثوالنجس مع القدرة 
مع القدرة على الطهارة قال وإال يعين إن عدمت القدرة صلي عليه املقصود يعين ابلتيمم 

استقبال  واالستقبال مل نستطع التيمم نصلي عليه على حاله، الرابع من الشروط: فإن
وحضور امليت بني يديه يعين سرت العورة والسادس: والسرتة كمكتوبة  القبلة، اخلامس:

 ومن فاته شيء من التكبري)  "ب"وال من وراء جدار "أ"فال تصح على جنازة حممولة
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القضاء ُيكي األداء كسائر الصلوات واملقضي أول ( ألن  صفته على( ندابً )  قضاه
من غري قراءة وصالة على صالته أييت فيه حبسب ذلك وإن خشي رفعها اتبع التكبري 

ودعاء فإذا خشي رفعها يتابع التكبري هللا أكرب هللا أكرب ال يقرأ  صلى هللا عليه وسلمالنيب 
الكالم اآلن يف قضاء الصالة  رفعت أم ال  صلى هللا عليه وسلموال يصلي على النيب 

وإن سلم مع اإلمام ومل  على امليت قال املصنف قضاه على صفته أي قضى الفائت
" هذا لعائشة "ما فاتك ال قضاء عليك صلى هللا عليه وسلميقضه صحت لقوله 

أخرجه ابن شاهني يف انسخ احلديث بنحوه فاكتبوا عندها عنه يستحب القضاء وهو 
لقضاء املذهب أن القضاء ابلنسبة لصالة اجلنازة ليس بواجب وإمنا املذهب وعنه جيب ا

هو مستحب فقط والرواية الثانية وهي ليست املذهب أنه واجب جيب أن يقضيه فإذا قلنا 
ليس بواجب أنه يسلم مع اإلمام وإذا قلنا واجب فيلزمه أن يتابع التكبري لكن أقصد لو 

بطلت ومل يصلي اجلنازة وإذا قلنا ليس بواجب  قلنا واجب وسلم مع اإلمام معناه الصالة
فإن أتى به فهو مستحب وإن تركه فرتك مستحبا واملذهب يستحب القضاء وهي رواية 

( إىل  صلى على القرب( أي على امليت )  ومن فاته الصالة عليه) وعنه جيب القضاء 
صلى هللا  شهر من دفنه ملا يف الصحيحني من حديث أيب هريرة وابن عباس أن النيب

صلى هللا صلى على قرب وعن سعيد بن املسيب أن أم سعد ماتت والنيب  عليه وسلم
غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر رواه الرتمذي ورواته  عليه وسلم

يعين أكثر شيء مسعته أنه صلوا عليه بعد شهر ما ثقات قال أمحد أكثر ما مسعت هذا 
) يعين كيوم أو يومني ما مل تكن زايدة يسرية أي الشهر وحترم بعده مسع أكثر من شهر 

غائب عن البلد ال داخل ( عن البلد ولو دون مسافة قصر  غائب على( يصلي )  و
البلد فداخل البلد ال يصلى عليه صالة غائب ولو دون مسافة قصر املهم أن ال يكون يف 
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د سواء كان مسافة قصر أو البلد فاآلن لكي تصلي على الغائب البد أن يكون خارج البل
عندهم حد (  شهر إىل ابلنية)  فتجوز صالة اإلمام واآلحاد عليه أقل من مسافة قصر

الصالة على الغائب إىل شهر ابلنية إىل شهر يعين بدون حضوره ويف املذهب هناك أقوال 
 صلى هللالصالته أخرى قيلت قيل ما مل يبلى وقيل يصلى عليه أبدا لكن هذا هو املعتمد 

يعين  على النجاشي كما يف املتفق عليه عن جابر وكذا غريق وأسري وحنومها عليه وسلم
وإن وجد بعض ميت مل يصل عليه معناه الغريق واألسري وكذا يصلى عليه إىل شهر فقط 

إال الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن أي يغسل ويكفن ويصلى عليه فككله 
وإن وجد بعض  والظفر وهنا مسألة مهمة يقولوهذا على ما سوى الشعر ويصلى عليه 

يعين معناه أننا نصلي على الباقي فلو وجدان ميت سبق  ميت مل يصل عليه فككله
الصالة على البعض األول يعين لو قطع امليت أوصال فوجدان أوصاله وصلينا عليها مث 

لة الثانية بعد مدة وجدان قطعة أخرى منه فهل هنا نصلي عليه؟ يقول نعم لكن يف احلا
أي مث إن وجد الباقي فكذلك ويدفن جبنبه تصري الصالة عليه مستحبة وليست واجبة  

مثال  وال يصلى على مأكول ببطن آكل يكفن ويصلى عليه ويدفن جبانب اجلزء األول،
تغري حرق وصار  وال مستحيل إبحراق وحنوه سبع وافرتس إنسان وأكله ال نصلي عليه

 .يعين قطعت رجله مثال ال نصلي على هذا البعضة حياته وال على بعض حي مد رماد
اآلن انتقل املصنف إىل امليت الذي ال يصلي عليه اإلمام لكن أحاد الناس يصلون عليه 
فذكر املصنف اثنني األول الغال من كتم شيئا من الغنيمة والثاين هو قاتل نفسه عمدا هذا 

نقول (  اإلمام يصلي( يسن أن )  وال ) ال يصلي عليه اإلمام لكن يصلي عليه اآلخرون
األعظم وال إمام   ال يصلي عليه استحبااب األفضل ال يصلي لكن لو صلى صحت صالته

( وهو من كتم شيئا مما غنمه ملا روى  الغال علىكل قرية وهو واليها يف القضاء ) 
 مصلى هللا عليه وسلزيد بن خالد قال تويف رجل من جهينة يوم خيرب فذكر لرسول 
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فقال صلوا على صاحبكم فتغريت وجوه القوم فلما رأى ما هبم قال إن صاحبكم غل 
يف سبيل هللا ففتشنا متاعه فوجدان فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درمهني رواه 

( عمدا ملا روى جابر بن  وال على قاتل نفسه)  اخلمسة إال الرتمذي واحتج به أمحد
جاءوه برجل قد قتل نفسه مبشاقص فلم يصل  سلمصلى هللا عليه و مسرة أن النيب 

عليه رواه مسلم وغريه واملشاقص مجع مشقص كمنرب نصل عريض أو سهم فيه ذلك 
هو عرفه بعدة تعريفات قال نصل أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش 

رمح أو سهم فيه النصل العريض والنصل هو احلديدة اليت يف السهم أو يف ال 1عريض هذا 
قال أو نصل طويل يعين احلديدة اليت تكون يف السهم أو سهم فيه احلديدة الطويلة يرمى 

( إن أمن تلويثه  يف املسجد( أي على امليت )  عليه وال أبس ابلصالة)  به الوحش.
على سهل بن  صلى هللا عليه وسلملقول عائشة رضي هللا عنها صلى رسول هللا 

صلي على أيب بكر وعمر فيه رواه سعيد وللمصلي بيضاء يف املسجد رواه مسلم و 
القرياط ال يعلم مقداره وهو معلوم عند هللا عز وجل قرياط وهو أمر معلوم عند هللا تعاىل 

 .وله بتمام دفنها آخر بشرط أن ال يفارقها من الصالة حىت تدفن من الثواب
 فصل يف محل امليت ودفنه

( ملا روى  يسن الرتبيع يف محلهار النية ) ويسقطان بكافر وغريه كتكفينه لعدم اعتب
سعيد وابن ماجه عن أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه قال: "من اتبع جنازة 

مث إن شاء فليتطوع وإن هذا هو الرتبيع فليحمل جبوانب السرير كلها فإنه من السنة 
د هللا بن مسعود هو عب شاء فليدع" إسناده ثقات إال أن أاب عبيدة مل يسمع من أبيه

فيسن أن  عند االزدحام عليها يكره الرتبيع لكن كرهه اآلجري وغريه وإذا ازدمحوا عليها
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ُيمله أربعة "والرتبيع أن يضع قائمة السرير اليسرى املقدمة على كتفه األمين مث ينتقل 
) " إىل املؤخرة مث يضع قائمته اليمىن املقدمة على كتفه اليسرى مث ينتقل إىل املؤخرة

ألنه هذه الصورة الثانية (  العمودين بني( أن ُيمل به كل واحد على عاتقه )  ويباح
محل جنازة سعد بن معاذ بني العمودين وإن كان امليت طفال فال  صلى هللا عليه وسلم

السرير الذي بدون ميت نسميه أبس حبمله على األيدي ويستحب أن يكون على نعش 
ألنه  فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها مبكبة  نعش ولو به ميت نسميه جنازة

ويروى أن فاطمة املكبة مثل القبة شيء يسرتها يسرت أن تظهر تفاصيل جسدها أسرت هلا 
وجيعل  هذا خاص ابملرأة لكن ميكن أن نلحق ابملرأة بعض الرجال صنع هلا ذلك أبمرها

ه مكبة سرت له لو كان يعين توضع ل فوق املكبة ثوب وكذا إن كان ابمليت حدب وحنوه
وكره تغطيته بغري أبيض وال أبس حبمله على به حدب يعين فيه تشوه توضع املكبة لسرته 

هذا الرابع إذًا أن حنمله على الدابة يعين ال تربيع وال بني  دابة لغرض صحيح كبعد قربه
)   العمودين وال على األيدي وإمنا حيمل على الدابة لكن لغرض صحيح كبعد قربه مثال

صلى هللا لقول وهو سري سريع فال يصلون إىل السرعة ( دون اخلبب  ويسن اإلسراع هبا
: "أسرعوا ابجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموهنا إليه وإن تك سوءاً فشّر عليه وسلم

 املشاة كون( يسن )   و)  هذا يسن اإلسراع وكذلك تضعونه عن رقابكم" متفق عليه
وأاب بكر وعمر كانوا  صلى هللا عليه وسلمثبت أن النيب  ( قال ابن املنذر أمامها

( ملا روى الرتمذي وصححه عن  خلفها الركبان( كون )  وميشون أمام اجلنازة ) 
أي لغري املغرية بن شعبة مرفوعًا الراكب خلف اجلنازة وكره ركوب لغري حاجة وعود 

) هذا األول، والثاين:  عودة أي ال يكره الركوب عند احلاجة وعند العودة بعد الدفن
صلى هللا عليه ( ابألرض للدفن إال ملن بعد لقوله  ويكره جلوس اتبعها حىت توضع

املكروه  : "من تبع جنازة فال جيلس حىت توضع" متفق عليه عن أيب سعيدوسلم
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وكره قيام هلا إن جاءت أو مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها ولو  الثالث:
وأن تتبعها امرأة وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز   رابع، اخلامس:هذا املكروه ال بقراءة

يعين وإال يعجز وجبت إزالتها إذًا إذا تبعها وفيها منكر ويستطيع  عن إزالته وإال وجبت
( أي يغطى ندابً )  ويسجى) إزالتها جيب عليه أن يزيله وإال فال يتبعها مث انتقل قال: 

ه لرجل بال عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتاً ( ويكر  فقط( وخنثى )  امرأة قرب
إذًا قرب املرأة وبسطوا على قربه الثوب فجذبه وقال إمنا يصنع هذا ابلنساء رواه سعيد 

يستحب أن يغطى وأما الرجل قربه يكره أن يغطى واملقصود يغطى عند الدفن أثناء تنزيله، 
 من أفضل واللحد) هو أفضل منهما؟ اآلن انتقل إىل اللحد والشق، الفرق بينهما، وما 

( لقول سعد أحلدوا يل حلدا وانصبوا علي اللنب نصبا كما صنع برسول هللا  الشق
رواه مسلم واللحد هو أن ُيفر إذا بلغ قرار القرب يف حائط القرب  صلى هللا عليه وسلم
يف  هذا تعريف اللحد وقول سعد هنا ابن معاذ قال اللحد أن حيفرمكاان يسع امليت 

القرب فإذا بلغ قرار القرب األرض اليت ال ينزل عنها أحد، يف حائط القرب اكتب عندها يف 
جانب القرب مما يلي القبلة يعين على جهة القبلة فيحفر يف جدار القرب مكاان يسع للميت 

وكونه مما يلي القبلة أفضل والشق أن ُيفر يف وسط القرب كالنهر  يف جهة القبلة قال:
أو يشق وسطه كاحلوض ويوضع فيه امليت مث يسقف عليهم ابحلجارة يعين  نباهويبىن جا

مثل ما حيصل اليوم أن حيفر حفرة مث يضع امليت ممكن يضع يف احلفرة حفرة أخرى فيها 
وهو مكروه بال عذر كإدخاله خشباً امليت ويغطيها أو يغطي من أعالها قال املصنف: 

ع مكروهات قال الشق مكروه بال عذر والعذر أن هذه أرب وما مسته انر ودفن يف اتبوت
ال حتتمل األرض اللحد وال يناسبها بل يناسبها الشق اكتبوا عند قوله مكروه "وعنه ليس 
اللحد أبفضل من الشق" هذه الرواية الثانية عن اإلمام أمحد إذًا على املذهب يكره الشق 
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ه النار يف القرب والدفن يف إذا مل يكن عذر وإدخال اخلشب يف القرب وإدخال ما مست
يقول توسيع القرب وتعميق  وسن أن يوسع ويعمق قرب بال حدالتابوت كل ذلك مكروه 

القرب ما له حد فكلما نزل جيد لكن املقدار الواجب أن حيفر حبيث إذا وضع امليت ودفن 
ات هذا ال ميتنع من السباع وميتنع من خروج الرائحة معناه لو دفناه بعد قليل من السنتيمرت 

ما يعين يف احلفر   ويكفييكون قد حتقق املطلوب لكن البد أن ينزل حىت وهلذا قال: 
ومن مات ما حيمي امليت من السباع ومينع صعود الرائحة إىل الناس مينع السباع والرائحة 

يعين يدخل يف البحر من  يف سفينة ومل ميكن دفنه ألقي يف البحر سال كإدخاله القرب
بعد غسله  يت ننزل أول شيء رأسه كأننا ندخله القرب لكن قال املصنف: جهة رأس امل

ملا نضعه يف البحر نثقله بشيء حىت ينزل إىل  وتكفينه والصالة عليه وتثقيله بشيء
صلى ( ألمره  بسم هللا وعلى ملة رسول هللا( ندابً )  مدخله ويقول) أسفل إىل القاع 
يف حلده على شقه ( ندابً )  ويضعهن عمر ) بذلك رواه أمحد عن اب هللا عليه وسلم

ألنه يشبه النائم وهذه السنة ويقدم بدفن   طبعا على شقه األمين متجه للقبلة ( األمين
والذي يقدم بغسله هو الوصي مث أبوه مث جده مث االبن حبسب رجل من يقدم بغسله 

مث  3ارم من النساء مث احمل 2مث األجانب  1ترتيب املرياث إذاً يقدم من يقدم بغسله هذا 
وبعد األجانب حمارمه من النساء مث األجنبيات ويدفن امرأة حمارمها  4األجنبيات 

(  مستقبال القبلةفأجانب وجيب أن يكون امليت )  وهذا الثاين فزوجهذا األول الرجال 
أي : "يف الكعبة قبلتكم أحياء وأموااتً"وينبغي أن يدىن صلى هللا عليه وسلملقوله 

نتكلم من احلائط لئال ينكب على وجهه وأن يسند من ورائه برتاب لئال ينقلب  تاملي
اآلن عن اللحد فإذا وضع يف اللحد جنعله قريب من اجلدار وهو متجه للقبلة حىت ال 
ينكب على وجهه، وجهه إىل اجلدار إىل جهة القبلة ونضع وراء ظهره تراب حىت ال 

حد ابللنب ويتعاهد خالله ابملدر وحنوه مث يطني وجيعل حتت رأسه لبنة ويشرج اللينقلب 
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يعين ما يتخلل اللبنات من فتحات يعين ابختصار وضع امليت يف اللحد  فوق ذلك
سيوضع اجتاه القبلة يكون قريب من اجلدار لئال ينكب على وجهه ويكون ورائه شيء من 

ن الضيق نسأل هللا اللنب يسنده حىت ال يرجع ينكب على ظهره مث يبىن عليه يف هذا املكا
العافية مث يبىن عليه ابللنب مث بعد ذلك ستكون هناك فتحات فنراعي هذه الفتحات 

فبعد وحثو الرتاب عليه ثالاثً ابليد ونسدها ابحلجر الصغري أو حنو ذلك أو بطني قال: 
أن نفعل هذا نريد أن ندفن القرب كله فيسن أن حيثى عليه ثالث ابليد قيل ابليدين تصري 

تلقني امليت بعد وتلقينه يعين مث يدفن القرب كله ويغطى ابلرتاب قال:  مث يهال اركةمش
الدفن أن يقوم امللقن عند رأسه وبعدما يضع الرتاب يقول اي فالن اذكر ما خرجت عليه 
من الدنيا من شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا إىل غري ذلك اكتب عند تلقينه 

ر وقال تقي الدين يباح يعين وليس مبستحب وقال املوفق مل نسمع فيه عن "استحبه األكث
أمحد شيئا وال أعلم فيه لألئمة قوال سوى ما رواه األثرم ملا سأله أمحد عنه فقال ما رأيت 
أحدا فعل هذا إال أهل الشام حني مات أبو املغرية فاألقوال صارت ثالثة فيه 

يعين والدعاء له بعد الدفن عند القرب  أعدهلا"  االستحباب، واإلابحة، والكراهة وهذا
ورشه مباء بعد وضع حصباء عليه ) مستحب أن يدعى للميت بعد الدفن عند القرب  

ع قربه عن األرض  صلى هللا عليه وسلم( ألنه  ويرفع القرب عن األرض قدر شرب رحفِّ
يعين (  نماً مسقدر شرب رواه الساجي من حديث جابر ويكره فوق شرب ويكون القرب ) 

 صلى هللا عليه وسلمملا روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قرب النيب مثل السنام 
إذًا القرب يسن أن يكون مسنمًا وأن يكون شربا وال يزيد عن الشرب كما هو قرب  مسنماً 
لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فاألوىل تسويته قال:  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

فإذا دفناه يف دار حرب وخائفني عليه فاألوىل تسويته ابألرض وإخفاؤه  إخفاؤهابألرض و 
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لكن إذا كان يف بالد مسلمني وال خنشى عليه فاألوىل أن يرفع قدر شرب حىت يعرف أن 
 . صلى هللا عليه وسلمهذا قرب وأن يكون مسنماً كما هو قرب النيب 

وتزويقه وحتليته لكالم على القرب ا(  جتصيصه ويكره) قال املصنف عليه رمحة هللا: 
يكره جتصيصه يعين تزيينه ابجلص أو النورة أو البوية وتزويقه يعين تزيينه وختليقه  وهو بدعة

وتطييبه قال وهو بدعة وهذا ينايف حال القرب وينايف حال امليت احملتاج إىل دعوة صاحلة 
نوار على القرب وال زينة وليس مبحتاج لتجصيص قرب وال وضع رخام على القرب وال وضع أ

هذا الرابع يعين يكره البناء  ( الصقه أو ال عليه والبناء) وال بوية وال غري ذلك، قال: 
صلى هللا لقول جابر هنى رسول هللا عليه سواء الصق البناء األرض القرب أو مل يالصقه 

الوارد يف  والنهيأن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه رواه مسلم  عليه وسلم
احلديث جعل بعض أهل العلم ال يقول ابلكراهة بل يقول ابلتحرمي أنه ابلتحرمي أوىل 
وعموما لو قيل ابلكراهة أو قيل ابلتحرمي فليس الئق ابملسلم أن يرتكب املكروه حىت إذا 
قيل مكروه فإذا قلنا جتصيص القرب مكروه فيأيت شخص ويقول سأجصص القرب فهو 

إىل هللا ابملكروه أم يتقرب إىل هللا ابلسنة يتقرب إىل هللا ابلواجب وطبعا مكروه فهل يتقرب 
هذا الكالم يف اجلملة لكن لو كانت هذه األشياء جتر إىل مفسدة فهو حرام قطعا كما لو  
كان جتصيص القرب أو تزيني القرب أو كذا جير إىل مفسدة أو البناء عليه جير إىل مفسدة 

تعلق بصاحب القرب مفسدة ظن النفع من صاحب القرب فال اإلعجاب ابلقرب مفسدة ال
شك أنه ال جيوز والبناء عليه كذلك له حكم آخر ابلنسبة للمقابر املسبلة فاملقربة إذا  
كانت سبيل ليست ملك اإلنسان ملك امليت مثال فال جيوز البناء فيها أصال ألجل 

ما أيوي جسده فقط لكن ليس له حقوق اآلخرين ألنه ليس له يف املقربة املسبلة إال قدر 
أن يبين يف هذا املكان على العموم هذه األشياء يف األصل مكروهة إال إذا صاحبها أو 
ظن أنه سيصاحبها تعلق بصاحب القرب أو مفسدة والعياذ ابهلل التهافت على صاحب 
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ال القرب دعاء وتربكا وهكذا ألن هذا الكالم الذي حنذر منه اآلن هو ليس من نسج اخلي
هذا واقع لألسف يف حال كثري من املسلمني أهنم يعتقدون يف القبور ويف أصحاب القبور 
يتمسحون هبا ويشتكون إليها ويضعون عندها الشكاوى كل هذا ال جيوز وهذا ينايف 

( ملا روى الرتمذي  الكتابة واجللوس والوطء عليه( تكره )  و ) التوحيد، قال:
ى أن جتصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ وصححه من حديث جابر مرفوعا هن

وروى مسلم عن أيب هريرة مرفوعا ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه فتخلص 
هل ظاهر هذا النص التحرمي أم الكراهة؟ الذين  إىل جلده خري من أن جيلس على قرب

املراد أن قالوا ابلكراهة بسبب كلمة خري يعين أفضل من كذا لكن الظاهر أن هذا ليس 
 هذا أفضل من هذا وإمنا املراد التحذير من هذا الفعل وظاهر هذا التحذير التحرمي، قال:

رأى عمرو  صلى هللا عليه وسلم( ملا روى أمحد أن النيب  االتكاء إليه( يكره )  و) 
 يعين أفضل من العمرانبن حزم متكئاً على قرب فقال ال تؤذوه. ودفن بصحراء أفضل 

 صلى هللا عليه وسلمكان يدفن أصحابه ابلبقيع سوى النيب    عليه وسلمصلى هللاألنه 
واختار صاحباه الدفن عنده تشرفًا وتربكًا وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع 

ويكره احلديث يف أمر الدنيا عند القبور  يعين يف بعض الرواة اليت نقلت عن الصحابة 
ألن هذا مكان وك وتبسم وضحك أشد واملشي ابلنعل فيها إال خوف جناسة أو ش

اتعاظ ومكان أتثر ومكان تذكر اآلخرة ومكان تذكر املوت واحلساب ليس مبكان تبسم 
واختاذ  يعين إضاءة السرج فيها وُيرم إسراجهاأو ضحك والكالم عن أمر الدنيا، قال: 

وسط  فيبىن عليه مسجد من حوله أو يؤتى ابمليت ويوضع حيرم أن يؤتى ابلقرباملساجد 
املسجد وطبعا التقدمي لألقدم يعين إذا كان هو مسجد وجاء قرب ودفن فيه ميت ينبش 
هذا القرب وخيرج وإذا كان األصل مقربة وبنوا مسجد يف املقربة فينبغي أن يزال املسجد من 
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( أي يف قرب  وُيرم فيه ) يعين التغوط فيها، قال: والتخلي عليها وبينها هذا املكان
يعين قبل أن يفىن  ( معاً أو واحداً بعد آخر قبل بالء السابق ثنني فأكثردفن اواحد ) 

أو يبلى السابق طبعا إال يف حالة الضرورة واألصل أنه ال جيوز ذلك قال أو واحدًا بعد 
ألنه  آخر فال جيوز أن ندفن يف القرب الواحد ميت مث ندفن الثاين قبل ما يبلى األول، قال:

ن يدفن كل ميت يف قرب وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن كا  صلى هللا عليه وسلم
إال وحفر يف مكان آخر ) يعين يف حملها بعدهم وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها 

وقلة من  هذا سبب ككثرة املوتى  يعين حيرم دفن اثنني فأكثر معا إال لضرورة(  لضرورة
حد ادفنوا االثنني يوم أ صلى هللا عليه وسلميدفنهم وخوف الفساد عليهم لقوله 

ويقدم األفضل هذا للضرورة ألهنا ضرورة، مث قال: والثالثة يف قرب واحد رواه النسائي 
يعين إذا دفنا ثالثة أو أربعة يف قرب واحد للضرورة جنعل أفضل واحد جهة  للقبلة وتقدم

عل بني كل وجي)   القبلة والثاين يليه وهكذا فإذا دفنا اثنني أو ثالثة أو أكثر يف قرب واحد
( ليصري كل واحد كأنه يف قرب منفرد وكره الدفن عند طلوع  اثنني حاجز من تراب

يعين توسطها يف وسط السماء وهو قبل أذان الظهر بدقائق وعند الشمس وقيامها 
وغروهبا وجيوز ليال ويستحب مجع األقارب يف بقعة لتسهل زايرهتم  شروعها يف الغروب

قريبًا من الشهداء والصاحلني لينتفع  مكان واحد إذًا يستحب مجع األموات يف
صلى هللا الدفن عند صاحبيه عند النيب  رضي هللا عنهاستدلوا هلذا بطلب عمر مبجاورهتم 
وأيب بكر لكن احلقيقة لو دفن جبانب الصاحلني أو بعيد عن الصاحلني هو يف  عليه وسلم

العمل ولو دفن جبوار أفسد الناس اآلخرة مؤاخذ بعمله فإن كان عمله صاحل فسينتفع هبذا 
وإن كان عمله على خالف ذلك فإنه والعياذ ابهلل فإن من جبواره ال يضره إذا كان صاحلا، 

يعين يستحب أن يدفن يف البقاع الشريفة قالوا لسؤال عمر  يف البقاع الشريفة مث قال:
يف بلد نبيه ألنه املوت يف املدينة كان يسأل هللا شهادة يف سبيله وموت  رضي هللا عنه
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مكان فاضل وشريف على اهلموم هذه األشياء مستحبة يستأنس هبا امليت حىت ال يتأذى 
بعذاب اآلخرين لكن على العموم التأثري لن يكون ابلغا لن يتحول امليت الفاسد إىل نعيم 

ولو  بسبب هذه اجملاورة ولن يتحول الصاحل إىل جحيم بسبب جماورة فاسدة، مث قال:
ألنه مبوته ال تصبح هذه األرض اليت أوصى يدفن يف ملكه دفن مع املسلمني  وصى أن

يعين ومن سبق إىل مسبلة قدم مث يقرع  أن يدفن فيها ملك له بل ذهبت للورثة، مث قال:
لو كانت املقربة مسبلة للجميع وقف وسبق إليها شخص وقدموه فلو جاء أكثر من واحد 

وإن  ئنا ابلثاين وبقي مكان جئنا ابلثالث، مث قال:فنقد األول وندفنه فإن بقي مكان ج
يعين منفردة ال مع الكفار ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن 

ما أمكن ما فيه مكان يدفن فيه مثل اليوم فإما وإال  وال مع املسلمني هذا اخلط األول
يعين فمعنا  ء؟! قال: وإالتدفن يف مقربة املسلمني أو مقربة الكفار فهل تدفن يف صحرا

قالوا  على جنبها األيسر وظهرها إىل القبلة مع املسلمني لكن إذا دفنها مع املسلمني
( وال تكره القراءة على القرب  ) ليكون اجلنني على جنبه األمين مستقبل القبلة، مث قال:

له ملا روى أنس مرفوعًا "من دخل املقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ وكان 
واحلديث أخرجه الثعليب وما أكثر ما خيرج الثعليب من موضوعات بعددهم حسنات" 

والثعليب يف التفسري اعتىن بتخريج أحاديث فضل السور املوضوع هذا اكتبوا عنها "وعنه 
تكره" يعين القراءة على القرب واختارها تقي الدين شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال هي 

وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده  ل:مذهب مجهور السلف، مث قا
دخلنا اآلن يف مسألة  قاله يف املبدع أخرجه الطرباين يف الكبريبفاحتة البقرة وخامتتها 

)  جديدة وهي وهب الثواب لألموات أو وهب الثواب لألحياء كذلك، قال املصنف:
(  فعلهاذلك )  ( من دعاء واستغفار وصالة وصوم وحج وقراءة وغري قربة وأي
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( قال أمحد امليت يصل إليه كل  وجعل ثواهبا مليت مسلم أو حي نفعه ذلكمسلم ) 
قال يف اإلنصاف وهو من شيء من اخلري للنصوص الواردة فيه ذكره اجملد وغريه 

املفردات يعين هذه املسألة من املسائل اليت انفرد هبا اإلمام أمحد واإلمام الشافعي يقول ال 
ا ورد واملسألة فيها خالف هل يصل إال ما ورد وهو الدعاء والصدقة واحلج يصل إال م

والعمرة؟ أو يصل كل عمل صاحل ومل يكن هناك فرق وأن هذه الثالثة اليت وردت هي تنبيه 
جاز  صلى هللا عليه وسلمحىت لو أهداها للنيب  على غريها فغريها مثلها، مث قال:

 صلى هللا عليه وسلم إذا عمله املسلم كان للنيب أليس العمل الصاحل ووصل إليه الثواب
مثل أجره ألنه هو الذي دلنا على اخلري فما فائدة هذا اإلهداء وهلذا قال يف اإلنصاف 
قال املرداوي ومنع من ذلك الشيخ تقي الدين فلم يره ملن له ثواب بسبب ذلك كأجر 

الذي له ثواب أصال بسبب ومعلم اخلري يعين  صلى هللا عليه وسلمالعامل قال كالنيب 
العمل الصاحل هو الذي دلك على العمل الصاحل فمثل هذا ليس من املناسب أن هتديه 

ويسن أن يصنع ألهل امليت طعام يبعث به )  الثواب ألنه أصال له الثواب، مث قال:
اصنعوا آلل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما  صلى هللا عليه وسلم( ثالثة أايم لقوله  إليهم
 فعله( أي ألهل امليت )  هلم ويكرهلهم رواه الشافعي وأمحد والرتمذي وحسنه ) يشغ

قال يف كشاف القناع ويكره األكل من طعامهم وحيرم إذا  (  للناس( أي فعل الطعام ) 
كان من مال قاصر إذًا أييت أهل امليت ومن الرتكة يصنعون طعاما للناس ويكون فيه يف 

لورثة أن يتصرفوا يف أموال الرتكة وفيها قصار صغار ال الورثة قصر صغار فال ينبغي ل
ميلكون التصرف ويفعلون طعاما للناس ويدعون الناس لذلك لكن لو ما كان فيه قصار  
كبار وأذنوا هبذا فيكون هذا الفعل مكروه أصال لكن ليس فيه أكل أموال انس ليس فيه 

أيضا للحاضرين األكل من طعامهم أكل أموال القصار قال إذاً يكره أن يفعلوا هذا ويكره 
قال لذلك لكن قال املوفق وإن دعت احلاجة جاز يعين إال إذا دعت احلاجة فإنه رمبا 
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جاءهم من حيضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فال ميكنهم إال أن يطعموه 
ب هذا انتهى قوله. معناه أنه يكره هلم فعل الطعام للناس بدون سبب أما إذا وجد سب

امليت مات وجاء إخوانه من مناطق بعيدة وليس هلم مكان سكنوا عندهم فسيطعموهنم ومل 
ملا  يرتكوهم جياع فهذا لسبب لكن نفعل الطعام هكذا ونوزع على الناس ال ينبغي هذا 

روى أمحد عن جرير قال كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام بعد دفنه من 
وجزم الشيخ تقي الدين قات ويكره الذبح عند القبور واألكل منه النياحة وإسناده ث

خلرب أنس ال عقر يف اإلسالم رواه أمحد إبسناد  حبرمة الذبح والتضحية عند القرب
أنبه هنا إىل مسألة اي   صحيح ويف معناه الصدقة عند القرب فإنه حمدث وفيه رايء

 األزمان املتقدمة ما كانت قضية الشرك إخوان الفقهاء قدميا ملا كانوا يقولون يكره أنه يف
انتشرت يف األمة وال دخلت فيها العقائد الشركية هذه، التعلق ابلقبور والتعلق ابألموات 
والتعلق ابألولياء والكالم هذا، والتربك ابلقرب والتربك برتاب القرب هذه األمور مل تكن 

لك نقول مثال لو أن موجودة وإمنا دخلت يف زمن متأخر ووجدت من يروج هلا لذ
اإلنسان يف القدمي لو فعل شيء من هذه األشياء يف الغالب ويف الظاهر أهنا ال تفعل هبذه 
النية يعين ال ختالطها نية فيها شائبة شرك وصاحب الروض ال أييت بعلم جديد من عنده 

ع بل يتناقلون هذا الكالم من الفقهاء القدماء أيخذوا من اخلرقي وأيخذوا من اجلام
واخلالل وهذه مل تكن منتشرة، هذه املسائل اشتهرت يف زمن متأخر فلذلك لو جاء واحد 
وبنا على القرب يف تلك األايم فيقولون له يكره والظاهر أن املسألة ما فيها شائبة الشرك 
هذه عند الفاعل مثال فمثال فعلها ملصلحة مثل خاف السباع مثال أو األمطار تكشف 

ذلك دخلت هذه الفتنة على املسلمني خطرية هذه مسألة التعلق  هذا القرب لكن بعد
ابألموات والقبور لدرجة نسأل هللا العافية والسالمة أحياان يكون فيها شرك صريح، اعتقاد 
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أن هذا امليت ينفع ويضر واعتقاد أن القرب هذا وأن صاحب هذا القرب يتصرف يف الكون 
ويقرأ ما يف اللوح احملفوظ كالم خطري دخل واعتقاد أن صاحب هذا القرب يعلم الغيب 

على الناس ودخول هذا الشيء على الناس قطعا لن يدخل فجأة سيدخل ابلتدريج تبدأ 
القضية مثل قضية قوم نوح تبدأ القضية إعجاب ابلعباد وهؤالء العلماء مث صنع التماثيل 

يتمسح واجليل الثالث  للتذكر فقط فاجليل األول وضع التماثيل ليتذكر واجليل الثاين صار
صار يعبد وهكذا فهذا املوضوع ال ينزعج منه أحد فبعض الناس يقول أنتم عقدمت الدنيا  
كل شيء شرك وكل شيء حرام وكل شيء كفر فليس بكل شيء كفر وال شرك فهناك 
أشياء شرك وأخرى ليست بشرك وحنن بفضل هللا منيز الفرق بني الشرك وبني ما هو كبرية 

ة وبني ما هو بدعة وبني ما هو غري ذلك ومنيز بني ما هي البدعة املكفرة وما هو صغري 
والبدعة املفسقة والبدعة الصغرية نفرق بينها إذا كان فيه انس ال يفرقون فهذا شأهنم 

 وذنبهم هم أما حنن فنميز هذا وذاك.

 فصل

نت : "كصلى هللا عليه وسلم( وحكاه النووي إمجاعا لقوله  تسن زايرة القبور) 
هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها" رواه مسلم والرتمذي وزاد فإهنا تذكركم اآلخرة وسن 

هذا األفضل يسن ذلك أن يقف قريب أن يقف زائراً أمامه قريباً منه كزايرته يف حياته 
هذا املذهب أن النساء تكره هلن زايرة القبور وطبعا ( فتكره هلن زايرهتا  إال للنساء) منه 

ث رواايت ابلتدرج اإلابحة والكراهية والتحرمي واملذهب هو الكراهة والتحرمي هو عندان ثال
غري قربه  الذي اختاره تقي الدين اكتب عندها "وعنه حترم واختاره تقي الدين وعنه تباح"

هو البناء هذا مبين على أصل غري وقرب صاحبيه رضي هللا عنهما  صلى هللا عليه وسلم
صلى لة يف طلب زايرته يعين األدلة اليت حتوز على زايرة قرب النيب صحيح قالوا لعموم األد
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هي حتث بعمومها وليست خاصة ابلرجال فقط فشملت النساء وإذا زارت  هللا عليه وسلم
قرب النيب معناه زارت صاحبيه، وهذه األدلة اليت حتث على زايرته كلها ما بني موضوعة 

االستثناء فيه نظر إما أن نقول بكراهة ذلك ومرتوك ومنكر، والصحيح أن نقول أن هذا 
مطلقا أو نقول بتحرمي ذلك مطلقا أو نقول إبابحة ذلك مطلقا لكن إذا كانت النصوص 
تبيح فنقول ابإلابحة لكن نقول هي مكروهة إال هنا بناء على أحاديث ضعيفة وواهية 

صلى هللا روى أمحد والرتمذي وصححه عن أيب هريرة أن رسول هللا  ومكذوبة أيضا
لعن زوارات القبور  صلى هللا عليه وسلمإذا كان النيب  لعن زوارات القبور عليه وسلم

أن يقول إذا ( يسن ) و ) فلما نقول ابلكراهة بل نقول ابلتحرمي ألن املسألة فيها لعن 
زارها أو مر هبا السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإان إن شاء هللا بكم الحقون يرحم هللا 

قدمني منكم واملستأخرين نسأل هللا لنا ولكم العافية اللهم ال حترمنا أجرهم وال املست
( لألخبار الواردة بذلك وقوله إن شاء هللا بكم الحقون  تفتنا بعدهم واغفر لنا وهلم

قال وإان إن شاء هللا بكم  استثناء للتربك أو راجع للحوق ال للموت أو إىل البقاع
ك لكن إن شاء هللا للتربك قال أو راجع للحوق وليس لالحقون فهم الحقني بال ش

للموت يعين حنن إن شاء هللا سنلحق بكم عند إذا جاء وقته أو إىل املكان أننا الحقني 
ويسمع امليت الكالم ويعرف زائره يوم اجلمعة بعد الفجر قبل بكم يف هذا املكان 

أنه يسمع امليت قال  طلوع الشمس ويف الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد
الكالم يعين هذه املسألة فيها كالم كثري هل امليت يسمع الكالم فهناك نصوص دلت 
على أنه يسمع الكالم قال ويعرف زائره يوم اجلمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس عندهم 
يف هذا آاثر ومنامات نقلها ابن القيم عليه رمحة هللا وقال يف الغنية لعبد القادر اجليالين 

ن أئمة احلنابلة، قال يف الُغنية: "يعرفه كل وقت" وليس يوم اجلمعة فقط بعد الفجر م
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 صلى هللا عليه وسلميعرف كل وقت لكن املقصود اآلاثر اليت وردت ليست عن النيب 
فاملقصود أنه يف هذا الوقت آكد فقط وملاذا يوم اجلمعة؟ قالوا لفضل هذا اليوم، وهذا كله 

جيزم احد فيه لكن هذا يستأنس وردت آاثر يستأنس هبا أنه  من علم الغيب الذي ال
يسمع وأنه يعرف زائره وأنه إذا جاءته أخبار سارة تؤذيه وإذا جاءته أخبار حسنة تسره، 

واعتمد أيضا على منامات يقول تواترت بني ابن القيم يف كتابه الروح نقل منقوالت كثرية 
)  يزوره لكن ال يدعو لهباح زايرة قرب كافر وتالسلف أو بني العلماء املتأخرين عنهم  

كقريبه وصديقه فكثري من التعزايت اليوم صار (  املصاب ابمليت( املسلم )  وتسن تعزية
يغلب عليها الطابع الرمسي يعين مثال ابن عمه البد أن يعزى وهذا ابن عمه ال هو حزين 

ائلة بل هي مبن أتثر مبوته هو وصديقه ال يعزى ألنه ليس بقريبه فاملسألة ليست بطابق الع
ولو صغرياً قبل الدفن وبعده ملا روى ابن الذي يستحق التعزية فالتعزية ختفيف املصاب 

ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة إال  
وقيل يف  يعين بعد ثالثة أايمكساه هللا من حلل الكرامة يوم القيامة وال تعزية بعد ثالث 

فيقال ملصاب  املذهب قول آخر أهنا تستحب مطلقا وليس هلا مدة فيعزى يف أي وقت
أعظم هللا أجرك وأحسن عزاءك  يعين تعزي واحد الذي مات عليه مسلم فيقال:مبسلم 

 يعين تعزي قريب لك أو شخص جارك مات له قريب كافر تقول:وغفر مليتك وبكافر 
وحترم تعزية  ن ال تقول رحم ميتك ألن ميته كافر لكأعظم هللا أجرك وأحسن عزاءك 

وعنه تكره وعنه تباح يعين املسألة ليست قطعية أن الكافر ال يعزى واملوفق ذكر  كافر
صيغ لتعزية الكافر فإذا عزيت الكافر فال تقول له غفر مليتك إذا كان ميته كافر وال تقول 

ء آخر أعانك هللا خفف هللا له أعظم أجرك ألنه ما له أجر لكن هتون عليه أبي شي
هكذا رد اإلمام وكره تكرارها ويرد معزى استجاب هللا دعاك ورمحنا وإايك مصابك 

وإذا جاءته التعزية يف كتاب ردها  أمحد لكن مل يثبت فيه شيء فيقول هذا ويقول غريه
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وجيوز البكاء على )  يعين يقول استجاب هللا دعاك رمحنا وإايك على الرسول لفظا
وعيناه تدمعان وقال إن هللا ال  صلى هللا عليه وسلم( لقول أنس رأيت النيب ت املي

يعذب بدمع العني وال حبزن القلب ولكن يعذب هبذا وأشار إىل لسانه أو يرحم متفق 
الصرب هو حبس النفس لكن جيب الصرب عما حيرم فعله يعين  عليه ويسن الصرب والرضى

لة فوق الصرب فالصرب أن ال يظهر اجلزع لكن الرضى جيب أن يصرب عن احلرام، والرضى منز 
واالسرتجاع فيقول إان هلل وإان إليه راجعون هذه مرتبة أعلى فيكون راضي هبذا القدر 

الرضى مبرض وفقر أي ال جيب اللهم آجرين يف مصيبيت واخلف يل خرياً منها وال يلزم 
ابملقضي واملقدور فأنت ثالثة أشياء ألن الرضى يشرع ابلقضاء والقدر وليس  وعاهة

ترضى ابلقدر الذي كتبه هللا عليك فكتب عليك املرض فأنت ترضى لكن تدافع هذا 
املرض وتدافع هذا الفقر وتدافع هذه العاهة لكن ال تسخط للمرض للقدر لكن تدافع 

يعين مصاب مبوت وُيرم بفعل املعصية وكره ملصاب هذا املقدور قال وحيرم يعين الرضى 
 ألن هذا فيه إظهار للجزع لكن يقول ال يكره ألنه قال: حاله وتعطيل معاشه تغيري قريب

يقول هذا مباح، يضع عالمة لكي يعرفه الناس ال جعل عالمة عليه ليعرف فيعزى 
ويعزوه فاليوم الناس تقف يف صف العزاء فعرف أن هؤالء هم الذين نعزيهم ونواسيهم، 

ل يباح ذلك وهناك كالم آخر بل يكره وجعل العالمة هذه هي حمل مشكلة فهو يقو 
وهجره للزينة وحسن الثياب وضع هذه العالمة فهناك طرق كثرية ملعرفة صاحب العزاء 

وُيرم ) يعين يباح لكن ال يغري حاله لكن هذه الفرتة يرتك هذه األشياء   ثالثة أايم
( وهي رفع  والنياحة( أي تعداد حماسن امليت كقوله واسيداه وانقطاع ظهراه )  الندب

( كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد  وشق الثوب ولطم اخلد وحنوهالصوت ابلندب ) 
صلى هللا عليه ملا يف الصحيحني: "أن رسول هللا هذه ثالث حمرمات  وجه ومخشه
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قال ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية" وفيهما أنه  وسلم
صالقة واحلالقة والشاقة والصالقة اليت ترفع صوهتا بريء من ال صلى هللا عليه وسلم

ويف صحيح مسلم: "أنه واحلالقة اليت حتلق شعرها والشاقة اليت تشق ثياهبا، عند املصيبة، 
والصحيح أن هذا احلديث ليس يف مسلم لعن النائحة واملستمعة" صلى هللا عليه وسلم

 بل هو عند أيب داود وأمحد.

    على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا هذا وصلى هللا وسلم وابرك

                                         
 

نشرع حبول هللا وقوته يف كتاب الزكاة من كتاب الروض املربع يف اختصار املقنع لإلمام 
 منصور بن يونس البهويت عليه رمحة هللا، قال رمحه هللا:
 كتاب الزكاة

يقال  فبدأ ابللغة فقال النماء والزايدة وهذا املعىن األول النماء والزايدة "1"الزكاة لغة   
 وتطلق على املدحهذا اإلطالق األول وتطلق الزكاة على غري هذا  زكا الزرع إذا منا وزاد

هذا املعىن  والصالحوهذا املعىن الثالث  والتطهري وهذا الثاين يقال زكاه فالن أي مدحه
ومسي املخرج زكاة ألنه يزيد يف املخرج منه ويقيه صلح أمره  الرابع تزكى فالن أي

هذا الوجه من التسمية يعين تزيد يف أصل ما وتقيه اآلفات مث انتقل إىل التعريف  اآلفاق
ويف الشرع )حق واجب يف مال خاص لطائفة خمصوصة يف وقت الشرعي للزكاة فقال: 

يعاقب اتركه وقال يف مال ( واجب فليس مبستحب وال مبباح يثاب فاعله و خمصوص
خاص وسيأيت يف هذا الكتاب بيان األموال اليت تزكى لطائفة خمصوصة وسيأيت ابب 
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أصحاب الزكاة وقال يف وقت خمصوص وكل هذا التعريف فيه إمجال وبيانه تفصيل أحكام 
 الزكاة اليت ستأيت .

فالزكاة  1 يمة األنعام( الزكاة يف سائمة هب جتب )األموال اليت جتب فيها الزكاة، قال:   
جتب يف أموال خمصوصة , ما هي ؟ األول سائمة هبيمة األنعام سيأيت بياهنا وسنعرف أهنا 

ثالثة أشياء اإلبل والبقر والغنم وسائمة يعين اليت ترعى املباحات يعين ترعى يف الصحراء 
ي وإمنا من ويف اجلبال وكذا يعين أتكل من الشجر املباح وليس الشجر الذي يزرعه اآلدم

واخلارج من  واخلارج من األرضشجر الغاابت أو الذي ينبت بنفسه. والثاين، قال: 
األرض يشمل أشياء كثرية فيشمل احلبوب الثمار ويلحق ابحلبوب والثمار ثالثة أشياء 
العسل واملعدن والركاز فاملعادن اليت تستخرج من األرض والركاز واألصل فيها احلبوب 

ويراد هبا الذهب والفضة. والرابع:  واألمثانأحلق به يف املذهب. والثالث: والثمار والعسل 
ويراد هبا السلع املعدة للتجارة األموال املعدة للتجارة سواء كانت هذه  وعروض التجارة

األموال ثياب أو طعام أو كانت أحذية أو كانت أدوات كهرابئية أو أي شيء مما يتداول 
قارا كأراضي يشرتي األرض مث يبيعها لريبح فيها أو يشرتي حىت ولو كانت هذه العروض ع

عقارا مبنيا مث يبيعه فتصبح هذه عروض جتارة فكل مال أعد للبيع والشراء والكسب فهو 
 وقد فصلنا فيها شيء يسري . وأييت تفصيلهاعروض جتارة. قال: 

( أحدها  مخسةبشروط ) :  شروط وجوب الزكاةينتقل اآلن املصنف عليه رمحة هللا إىل   
ألنه عبد "ب" ألنه ال مال له وال على مكاتب  "أ"( فال جتب على عبد حرية ) 

األول احلرية واحلرية خترج غري احلر فالزكاة جتب على احلر وال جتب على  وملكه غري اتم
غري احلر وهو كما ذكر املصنف صنفني: العبد فليس عنده مال وأي مال يكسبه العبد 

لى مكاتب فاحلرية خترج صنفني مها العبيد واملكاتبني واملكاتب هو صورة هو لسيده, وال ع
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من صور العبد لكن خيتلف عن العبد األصلي وهو الفن اخلالص وهو أن املكاتب هو 
الذي عقد مع سيده عقد كتابة وعقد الكتابة له أحكام وخالصته أن العبد يكتب مع 

إىل سيده أقساط معلومة حمددة مث يصبح سيده عقد كتابة يتضمن التايل أن يدفع العبد 
حرا بسداد آخر قسط,مثال يقول له: كل شهر أعطيك ألف رايل ويف انتهاء عشرة شهور 

أصبح حرا أو حبسب املبلغ الذي يتفقون عليه فهذا يسمى مكاتبا واملكاتب ختتلف 
دي أحكامه عن العبد ألن املكاتب بعد ذلك له أن يذهب ويعمل وحيصل املال الذي يف

نفسه به فيعمل وكذا ويكسب ماال ليفدي نفسه لكن املكاتب إذا كاتب سيده ليس من 
حق السيد أن يفسخ عقد الكتابة أي أن عقد الكتابة الزم يف حق السيد وجائز يف حق 

املكاتب فاملكاتب يقدر أن يعجز نفسه وال يدفع األقساط فريجع عبد كما كان, إذن 
ن يصبح حرا إذا دفع األقساط املتفق عليها ويستطيع العبد عقد الكتابة عقد خيول للعبد أ

أيضا أن يعجز أو يُعجز نفسه فال يدفع شيء فريجع كما كان فالسيد ال يستطيع أن 
يرجع عن هذا العقد فيجب عليه االلتزام ابلعقد فإما أن يدفع العبد املكاتب األقساط اليت 

ان قال ألنه عبد وملكه غري اتم يعين عليه ويصبح حرا أو يعجز عن السداد فريجع كما ك
 ما ميلكه ليس اتما له فهو مازال عبدا .

"ج" وهو الذي بعضه حر وبعضه  وجتب على مبعض بقدر حريتهالصورة الثالثة: قال:   
عبد فقد يكون نصف ونصف أو ثلث وثلثان أو ربع وثالثة أرابع ربع حر وثالثة أرابع 

ثال أبن كان أربعة ميلكوه فأعتق ثالثة منهم عبد أو العكس فكل هذا وارد وذلك م
حصتهم فيه فأصبح ربع عبد وثالثة أرابع حر ..وهكذا وطبعا هناك أحكام وتفصيالت 

فمن أعتق بعضه ينبغي عليه أن يعتق الباقي ملن إذا تعذر عليه عتق الباقي فيبقى على هذا 
م لسيده ويوم لنفسه وخالصة األمر أن هذا املبعض نصفه حر ونصفه عبد فسيكون له يو 

فاليوم الذي لنفسه يكسب الذي يكسبه يف حريته فهو له فاملبعض له ملك ميلكه جبزئه 
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فاملال الذي يكسبه املبعض يف حريته  وجتب على مبعض بقدر حريتهاحلر ال جبزئه العبد 
 جتب فيه الزكاة .

فاإلسالم  مرتد( فال جتب على كافر أصلي أو  إسالم ( الثاين ) و) الشرط الثاين:   
أخرج الكافر والكافر له صوراتن أصلي "أ" واملرتد "ب" ألن الكافر األصلي واضح لكن 

اإلشكال يف املرتد فهل نقول يف املرتد أنه كان مسلما مث ارتد فتجب الزكاة يف ماله؟ 
يعين املرتد أو األصلي فإذا أسلم فال يقضي  فال يقضيها إذا أسلمفاملصنف يقول ال, 

 املاضية . الزكاة
( ولو لصغري أو جمنون لعموم األخبار  ملك نصاب( الثالث )  و )الشرط الثالث:   

والذي ميلك النصاب قد يكون رجال ابلغا عاقال مكلفا أو ميكن أن  وأقوال الصحابة
يكون صغريا كأن كان طفال صغريا ملك نصااب هببة أو إرث وحنو ذلك وجمنون كذلك فقد 

نون فكل هؤالء جتب الزكاة يف أمواهلم . إذن الزكاة جتب فيمن ميلك يكون املال صاحبه جم
النصاب سواء كان املالك عاقال ابلغا والقاعدة املستقرة أنه إذا قيل مكلفا فاملقصود عاقال 

ابلغا فإذا اختل شرط البلوغ فمعناه أنه صغري فتجب الزكاة يف مال الصغري والثاين عاقل 
لك جتب الزكاة يف مال اجملنون إذن جتب الزكاة يف مال املكلف فإذا اختل كان جمنوان وكذ

هذا دليل وجوب الزكاة يف مال  لعموم األخبار وأقوال الصحابةوالصغري واجملنون. قال: 
الصغري واجملنون واألخبار املقصود هبا األحاديث وعموما هي النصوص اليت جاءت أتمر 

بري ومال العاقل واجملنون فدل ذلك على وجوهبا ابلزكاة ومل تفرق بني مال الصغري ومال الك
 يف اجلميع واستدلوا لذلك بعموم األخبار وأقوال الصحابة .

فال زكاة مث قال إال الركاز عنه أي عن النصاب  فإن نقص عنه زكاة إال الركازقال:   
لركاز وسيأيت الركاز أنه جتب الزكاة يف الركاز بدون اشرتاط النصاب يعين قليل أو كثري وا
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سيأيت بيانه لكن ابختصار هو ما يوجد من أموال اجلاهلية مدفونة أي ما وجد من دفن 
اجلاهلية أي ليست من عصور اإلسالم فلو كانت من عصور اإلسالم تعترب لقطة لكن 

تكون من عصور اجلاهلية سيأيت بيان كيف نعرف أهنا من عصر جاهلي أو إسالمي 
ي يوجد من عصر اجلاهلية فتجب فيه الزكاة يف قليله فعموما هذا الركاز هو املال الذ
 وكثريه يعين ال يشرتط النصاب.

الشرط الرابع استقرار ملك النصاب أن يكون امللك مستقرا  (  استقراره ( الرابع ) و)    
أي متام امللك يف هذا معناه أن هناك ملك مستقر وآخر غري مستقر. قال املصنف : 

هنا نقول ينبغي  الكتابة لعدم استقراره ألنه ميلك تعجيز نفسه اجلملة فال زكاة يف دين
أن نعرف أن امللك قد يكون مستقرا وقد يكون غري مستقر ومعىن مستقر أن هذا املال مل 

يتعلق به حق للغري ومعناه أن مالكه له أن يتصرف فيه ومعناه أنه ليس عرضة للسقوط 
ي ما كان متعلقا حبق الغري وعرضة وهناك ملك غري مستقر وهو ما كان خالف ذلك أ

للسقوط ومثال ذلك املصنف قال أي متام امللك يف اجلملة فال زكاة يف دين الكتابة لعدم 
استقراره ألن دين الكتابة ال يستقر حىت يدفع آخر قسط قال ألنه يقصد العبد أي ألن 

آلن أيخذ من العبد ميلك تعجيز نفسه, فيقول أن دين الكتابة ليس مستقر ألن السيد ا
العبد القسط األول والثاين ..ويستحق الثالث والرابع .. إىل العاشر فاآلن السيد إذا كتب 

مع عبده عقد كتابة على أن يدفع له عشرة أقساط كل قسط مثال عشرة آالف رايل 
فاآلن السيد يستحق من العبد مائة ألف رايل فإذا دفع القسط األول والثاين فيبقى مثانني 

لثمانني هي دين للسيد يستحقه عند الغري وهذه املسألة سبقت موضعها ألنه فهذه ا
سيأيت بعد ذلك أن الديون اليت عليك يلزمك زكاهتا كما لو أنك أسلف فالن عشرة 

آالف رايل وفالن عشرة آالف رايل ..ففي هناية السنة يلزمك أن خترج الزكاة على هذه 
ن الكتابة أليس هو دين عند العبد؟ فهل يزكيه األموال اليت أخرجتها كقروض للناس, فدي
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أم ال يزكيه؟ ال يزكيه ألن هذا الدين ليس مستقرا, أال ميكن للعبد أن أييت فيقول ال 
أستطيع أن أدفع أي شيء وألغ عقد الكتابة, فكيف نلزمه بدفع زكاة هذه الثمانني اليت 

ب أن تعطيه مثانني ألف هي عند الغري وهي قابلة للسقوط خبالف ما لو أاتك شخص يطل
فتعطيه فهذا دين اثبت وليس آيل للسقوط فهذا آيل لشيء آخر فهو حيتمل املماطلة يف 
السداد لكنه ال حيتمل السقوط أما ابلنسبة لدين الكتابة فإنه حيتمل السقوط فمثاله دين 

ون الكتابة وهناك أمثال أخرى مثل حصة املضارب قبل القسمة وهي شركة املضاربة أن تك
بني صنفني شخص يدفع املال وآخر يعمل ابلبدن والربح حبسب االتفاق فقد يكون 

ابلنصف فلو افرتضنا أن هذه الشركة اشتغل فيها هذا املضارب هبذا املال وإذا برأس املال 
يتضاعف فقال مثال الربح ابلنصف وأخذ هو مائة ألف ويف هناية السنة أصبح عنده مائيت 

ب نصف الربح وهي مخسون ألف فهل املضارب اآلن يزكي ألف فأصبح حصة املضار 
اخلمسني ألف؟ ال , ما يزكيها حىت يستلمها وذلك بقسمة الربح وتوزيعه وذلك ألن هذا 

الربح الذي هو حصة املضارب ليس مستقرا بل قابل للسقوط وذلك ألنه أي خسارة 
السنة املائة أصبحت ستحدث ستودي بنزول هذه احلصة وهذا الربح  فقلنا أنه يف هناية 

مائتني فهو إىل اآلن لو استمر األمر كما هو فسيكون رحبه مخسون ألف وبعدها بيوم 
اشرتوا بضاعة فخسروا فيها مخسني ألف فبذلك نزلت حصة املضارب, والسؤال : مىت 

 يستقر الربح؟ ابلقسمة . إذاً أي ربح حيتمل السقوط فال جتب زكاته. 
 صلى هللا عليه وسلم( لقول عائشة عن النيب  ي احلولمض( اخلامس )  و) قال:   

"ال زكاة يف مال حىت ُيول عليه احلول" رواه ابن ماجه ورفقا ابمللك ليتكامل النماء 
قال ومضي احلول واستدل حبديث ابن ماجة  فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم

الدليل ولكن هذا كإبراز  و)         ( هو ورفقا ابمللك ليتكامل النماء فيواسي منهقال: 
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إذن مضي احلول  ( يف غري املعشر) أي احلول  ويعفى فيه عن نصف يومحكمة قال: 
شرط يف زكاة األموال إال املعّشر فاملعشر ال يشرتط فيه مضي احلول ألن هللا سبحانه 

وما قال بعد مضي حول , إذاً ما هو املعشر؟   وآتوا حقه يوم حصاده  وتعاىل يقول 
 3 وكذا املعدن وآتوا حقه يوم حصاده   لقوله تعاىل 2 والثمار 1 احلبوبأي 

قياسا على احلبوب  5,  4,  3أي ما بعد وكذا  قياسا عليهما 5 والعسل 4 والركاز
يعين  فإن استفاد ماال إبرث أو هبة وحنومها فال زكاة فيه حىت ُيول عليه احلولوالثمار 

من العام اهلجري فهذا املال ال جتب فيه الزكاة  1/1 إنسان ميلك مثال مائة ألف رايل يف
جاءته مائة ألف رايل أخرى ابإلرث ففي هناية السنة  1/6حىت حيول عليه احلول ويف 

ماذا يزكي؟ هل املائة ألف رايل األوىل أم اإلثنني ؟ يزكي األوىل قطعا أما الثانية  31/12
 2 ربح التجارةو 1 إال نتاج السائمة )فال حىت حيول عليها احلول ويستثين اآلن قال: 

( فيجب ضمها إىل  نصااب فإن حوهلما حول أصلهما( النتاج أو الربح )  ولو مل يبلغ
واضح القاعدة؟ قلنا أن مضي احلول شرط وجوب يف ( إن كان األصل نصاابً ما عنده ) 

را وأحلقنا هبما مجيع األموال إال يف املعّشر وهو اخلارج من األرض سواء كان حبواب أو مثا
ثالثة أشياء املعدن والركاز والعسل وسنلحق أيضا اثنني لكن من غري املعشر ومها نتاج 

السائمة فهذا من ابب هبيمة األنعام وأيضا ربح التجارة وهذا مكانه يف عروض التجارة 
فأصبح الذي ال نشرتط فيه مضي احلول سبعة أشياء مخسة من املعشرات وهي احلبوب 

واملعدن والركاز والعسل وواحد من هبيمة األنعام وهو نتاج السائمة وربح التجارة والثمار 
وعندما يقول الفقهاء ربح التجارة فال يقصدون عروض التجارة فالربح غري العروض وكذا 
نتاج السائمة فلم يقل السائمة فالفقهاء يقاربون بني املتباعد ويباعدون بني املتقارب قال 

الربح نصااب ومعىن هذا الكالم أنه لو كان عنده نصاب من الغنم من  ولو مل يبلغ نتاج
هبيمة األنعام وكانت هذه الغنم نصااب ففيها زكاة كأن كان عنده أربعمائة من الغنم ففيها 
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أربعة شياه فهو بدأ أبربعمائة ويف آخر احلول أصبحت األربعمائة ستمائة فماذا يزكي؟ أو 
ي مجيعها احلول أم على بعضها ؟ أربعمائة حال عليها نقول هل هذه الستمائة حال عل

احلول ومائتني مل حيل عليها احلول ألهنا نتاج سائمة, فكم سيزكي؟ ستمائة, فكيف ذلك؟ 
 نقول ألن حوهلا حول أصلها, فلماذا استثنينا هذا؟ قال لآلاثر الواردة . 

رايل ويف هناية السنة أصبح وربح التجارة : ما هو ربح التجارة ؟ بدأ جتارته مبائة ألف   
عنده مائيت ألف رايل فكم يزكي؟ ما حال عليه احلول هو مائة ألف األوىل والثانية ما 

حال عليها احلول فنقول نعم هذه تسمى ربح التجارة فتجب فيها الزكاة ألن الربح حوله 
نصااب ما  حول أصله فقال ولو مل يبلغ النتاج أو الربح النصاب فال يشرتط للربح أن يكون

والسخلة ولد الضأن, صغرية  لقول عمر اعتد عليهم ابلسخلة دام أن األصل نصاب
وال أتخذها منهم رواه ويقول اعتد عليهم ابلسخلة فهذه السخلة ما حال عليها احلول 

 . مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار
ت ولكن يقولون يف واألمات هي األمهافلو ماتت واحدة من األمات مسألة جديدة:   

"أ" أي احلول فلو أنه عنده أربعني من الغنم فماتت  فنتجت سخلة انقطعاحليوان أمات 
واحدة فصارت تسعة وثالثون فهل ينقطع احلول أم ال؟ ينقطع احلول فلو أن أم أخرى 
أنتجت سخلة فأصبح العدد أربعني فماذا نصنع هل نبدأ حول جديد أم نكمل على 

خبالف ما لو حول جديد ألهنا نزلت عن النصاب خبالف العكس املاضي؟ بل نبدأ 
لو أهنا قبل املوت حصلت نتاج فإحدى األمات نتجت سخلة فصارت  نتجت مث ماتت

إحدى وأربعني فاحلول مل ينقطع مث ماتت إحدى األمات فعدان إىل األربعني فهل انقطع 
 فـيكن األصل نصااب )  ( وإال )"ب"  خبالف ما لو نتجت مث ماتتالنصاب؟ مل ينقطع 
مثاله إذا ما كان األصل نصااب فجلست تنتج وتزيد   ( نصابه من كماله( حول اجلميع ) 
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كأن بدأ بعشر من الشياه فهذا ليس بنصاب مث تكاثرت وتكاثرت فمىت يبدأ احلول ؟ 
فلو ملك مبجرد أن تصل إىل النصاب الذي هو أربعني وسيذكر اآلن مثاال جيدا قال 

فنتجت شيئا فشيئا فحوهلا من ونصاب الشياه أربعون وسيأيت شرحه  ثني شاةمخسا وثال
من الذهب فيقول هذا ليس بنصاب  حني تبلغ أربعني وكذا لو ملك مثانية عشر مثقاال

 . ورحبت شيئا فشيئا فحوهلا منذ بلغت عشرينألن الذهب نصابه عشرون مثقال 
قلنا يف نصف السنة ورث ملوروث وال يبين الوارث على حول امسألة جديدة: قال   

ويضم املستفاد إىل نصاب مبلغا من املال , فما جاءه من املرياث يبدأ له حول جديد 
الفرق اآلن أنه ال يبين على حول املورث الذي مات لكن  بيده من جنسه أو يف حكمه

إال  يضم هذه الذي استفاده إىل النصاب الذي بيده إذن يكمل به النصاب  لكم ما خُيرِج
كذهب إىل   ويضم املستفاد إىل نصاب بيده من جنسه أو يف حكمهبعد مضي احلول 

ذهب كأن ورث ذهب واملال الذي عنده ذهب فيضم هذا إىل ذاك أو يف حكمه كذهب 
إىل فضة أو عروض ألن الذهب والفضة يف حكم واحد ولكن ليس جنسا واحدا 

ويزكي كل بيان هذا بوضوح والعروض هي الثالث لكن كلها يف حكم واحد وسيأيت 
يضم هذا إىل ذاك حىت يكمل النصاب فلو كان الذي عنده قبل  واحد إذا مت حوله

املرياث نصف نصاب مث جاءه إرث نصف نصاب آخر فيضم هذا إىل ذاك لكن ال يزكي 
إال كل جزء ويف هذه احلالة اآلن نقول بدأ احلول إذا كان عنده نصف ونصف وضمهما 

أ اآلن احلول لكن لو كان عنده نصاب كامل وجاءه مبلغ آخر فوق إىل بعضهما فيبد
النصاب فيضمه إىل النصاب لكن يزكي األول بعد مرور سنة والثاين بعد مرور سنة فإذا  

 كاان يتفقان يف املوعد فبها وإال فكل يف موعده .
( من مغصوب أو مسروق أو  ومن كان له دين أو حق)  مسألة زكاة الدين: قال:   
( ابذل )  على مليء( كثمن مبيع وقرض )  من صداق وغريهوروث جمهول وحنوه ) م
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هل الديون نزكى أم ال تزكى؟  ( روي عن علي أو غريه أدى زكاته إذا قبضه ملا مضى
فالديون نوعان , إما أن تكون للشخص وإما أن تكون عليه فإذا أقرضت شخص عشرة 

هذا أحسبه مع أموايل وأزكيه, ولكن قد ال أييت آالف فهل هذا الدين يل أم علي ؟يل, إذاً 
هذا الدين بعد ذلك ؟ فنقول أما وجوب الزكاة فهي واجبة أما لكونه دين مل تقبضه 

فيخفف عنك يف شيء واحد وهو أن زكاة هذا املبلغ ال تلزمك اآلن فإذا كان عندي مبلغ 
ي فإذا حال احلول عشرة آالف رايل يف جييب وعشرة آالف رايل أقرضتها ألخي أو جلار 

يف هناية السنة فكم رايل جيب علي زكاته؟ عشرين ألف , عشرة موجودة وعشرة أخرى 
غري موجودة فكيف نزكي العشرين؟ فنقول جيب عليك وتلزمك زكاة العشرين لكن العشرة 

اليت حتت يدك فهذه جيب إخراجها اآلن وال جيوز أتخريها وأما اليت لك عند الغري فهذه 
ن أتخرها ولكن إىل مىت؟ إىل أن يسدد , فإذا سدد بعد سنتني فأنت خترج جيوز لك أ

الزكاة لسنتني وثالث لثالث .. فإذا سدد النصف أي مخسة من العشرة فأنت خترج زكاة 
مخسة فهذا هو التخفيف الذي حصل بسبب الدين وذلك ألنه لو كان الزكاة تسقط 

ومن كان له )  واله لشخص حىت ال يزكيها ابلدين ألقرض كل من يريد الفرار من الزكاة أم
أي أن مالك غصبه شخص فهذا جتب زكاته لكن إذا  ( من مغصوب دين أو حق

أو مسروق أو  قبضته لكن نفرض أنه ما سدد ومات فانعدم فإذا قبضت فسدد وإال فال
كامرأة هلا   ( من صداق وغريهوحنوه )  يعين لك إرث ما تعرف صاحبه موروث جمهول

كأن بعت السلعة والثمن مل يدفعه يل املشرتي فهو دين يف   كثمن مبيع ذا دين صداق فه
 ( على مليءوقرض )  ذمته جتب زكاته لكن ال جيب إخراج هذه الزكاة إال بعد القبض

أو غريه )  أي غري مماطل ألنه قد يكون غين ومماطل ما يعط الناس حقوقها ابذل أي غين
غريه معناه على غري مليء أو على غري ابذل إما فقري  أو(  أدى زكاته إذا قبضه ملا مضى
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أو غين مماطل ال يعطي الناس حقوقهم فعلى املذهب أنه جتب الزكاة  يف الديون اليت عند 
الناس اليت لك عند غريك سواء كانت عند غين ابذل أو عند غين غري ابذل أو عند فقري 

كان املال عند غين ابذل فتلزمك الزكاة ال ميلك فتجب زكاته . فاملسألة األوىل مسلمة إذا  
ألنه غين وابذل فلماذا ترتك املال عنده بل خذ مالك وأخرج الزكاة  لكن املشكلة إذا كان 

املال عند غين غري ابذل قال أو غريه فهذه املسألة فيها خالف يف املذهب وعنه ال زكاة 
ان غري مليء فال جتب فيه يف الدين على غري مليء ابذل واختارها تقي الدين أنه إذا ك

الزكاة أما املعتمد من املذهب أن الزكاة جتب على أي شخص منهم فتقول أما هذا غري 
مليء فكيف توجب الزكاة فيقول ال خترج الزكاة حىت تستلم هذا املال قال أدى زكاته إذا 

 ألنه يقدر على قبضه واالنتفاع بهمث ذكر العلة فقال:  روي عن عليقبضه ملا مضى 
يعين سواء قصد أو مل يقصد فمادام أن الدين  قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو ال

ولو قبض دون عند الغري لكن هذا الكالم يقال يف حق املليء الباذل أما يف غريه فال 
وكذا لو كان بيده دون  يعين سدد هذا املدين جزء فيخرج زكاة هذا اجلزء نصاب زكاة

معناه أن الزكاة مثال لو كانت أربعة آالف رايل  ب أو ضالمصاب وابقيه دين أو غص
ولكين ليس عندي إال ألف رايل فقط لكن أقرضت فالن ثالثة آالف رايل فهل جتب أو 
ال جتب؟ بل جتب الزكاة لكن أخرج زكاة األلف فقط والثالثة آالف ال أخرج أي يل احلق 

خراجها فإن شئت فأخرجها وإن يف أال أخرج لكن لو أردت أن أخرج فأخرج, فال تلزم إب
 شئت فال خترج زكاهتا حىت تقبضها .

قلنا أن الثالثة آالف عند شخص فزكاهتا تلزمين  واحلوالة به أو اإلبراء كالقبضقال:   
واجبة وبقيت عنده ثالث سنوات فإذا استلمتها فكم مرة أزكي هذا املبلغ؟ ثالث مرات 

ه فهل أخرج الزكاة لثالث سنوات أم ال؟ قال فإذا مل أستلم هذا املبلغ بل ساحمته في
فمعناه أين أخرج فلو أحلت هذه الثالث آالف  واحلوالة به أو اإلبراء كالقبضاملصنف 
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وقلت لفالن أحلتك على فالن فخذ منه هذه الثالث آالف فإذاً قبضتها فتلزمين إخراج 
ء كالقبض وهذه هي الديون اليت زكاهتا أو أين ساحمته أبرأته فيلزمين إخراجها فاحلوالة واإلبرا

تكون لك أما إذا كانت عليك يعين أنت مقرتض من الناس فهل تزكيها أم ال تزكيها؟ ال 
 تزكيها فانتبه : إذا كانت لك فيجب عليك زكاته أما إذا كانت عليك فهذا ال جتب زكاته.

 
مل يكن  ( فالدين وإن وال زكاة يف مال من عليه دين ينقص النصاب) قال املصنف:  

الحظ أن شخص عنده مائة ألف رايل  من جنس املال مانع من وجوب الزكاة يف قدره
فهذه فيها زكاة لكن عليه دين تسعني ألف رايل فيطالب بتسعني ألف رايل فالذي له 
حتت يده هي عشرة آالف فقط فإذاً هو سيذكي العشرة فقط وأما التسعني فال يزكيها 

كيها من أقرضها له ونفس الرجل هذا بدل من أن الدين فهل تبقى بغري زكاة؟ بل سيز 
تسعني يكون مائة فإذاً هو كم ميلك ؟ ال ميلك شيء فال زكاة عليه. فإذا كان عنده مائة 
حتت يده يف احلساب وعليه مائة وعشرين ألف فهذا ماذا ميلك ؟ ال ميلك شيء. ونفس 

سني ومطالب خبمسني فكم الكالم لو قلنا عنده مائة ألف وله دين عند شخص مثال مخ
ميلك قبل الدين الذي عليه؟ كم يف قبضته؟ له مائة فيزكي مائة وميكن أن تكون األرقام 

ابلكسور أو ابملاليني  قال على أن الدين مينع الزكاة يف قدره سيزكي الباقي كم الباقي؟ هللا 
) قل فال زكاة فيه أعلم فإذا كان الباقي بعد الدين نصاب فيزكي النصاب وإذا كان الدين أ

انتبه ألن هذه مسألة خالفية  ( كاملواشي واحلبو والثمار ظاهراً ( املزكى )  كان املالولو  
يف املذهب فاملال ينقسم إىل قسمني أموال ظاهرة وأموال ابطنة، فما هي األموال الظاهرة؟ 

ارة, هي املواشي واحلبوب والثمار واألموال الباطنة هي الذهب والفضة وعروض التج
فعندما يتكلم املصنف اآلن ويقول أن الدين ينقص النصاب الدين الذي على اإلنسان 
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ينقص الزكاة اليت عليه فهل هذا الكالم يف كل املال الذي عنده أم يف األموال الباطنة 
فقط ؟ املذهب أن هذا يف كل مال يعين هب أنه عنده مائة من اإلبل لكن عليه دين يبلغ 

ائتني من اإلبل فكم ميلك هذا؟ ال ميلك شيء فال زكاة عليه وهذا إذا هذا الدين قيمة م
قلنا أن الدين ينقص الزكاة يف كل مال وهذا هو املذهب لكن املصنف أشار إىل اخلالف 

ألن الرواية الثانية  ( كاملواشي واحلبوب والثمار ظاهراً  ( املزكى ) ولو كان املالفقال: ) 
الزكاة يف املال الظاهر مبعىن انه عنده مائة من اإلبل وعليه يف املذهب أن الدين ال مينع 

دين ثالثة ماليني أي أكثر من قيمة إلبل فزكاة اإلبل ال عالقة هلا ألهنا ال تتأثر ابلدين 
وهذا إذا أخرجنا املال الظاهر وقلنا أن املال الظاهر ال يتأثر ابلدين فاملسألة تتلخص يف 

أم ال؟ هل املال الباطن يتأثر ابلدين أم ال؟ واجلواب أن املال  هل املال الظاهر يتأثر ابلدين
)  الباطن يتأثر ابلدين قوال واحدا واملال الظاهر قوالن واملعتمد يف املذهب أنه يتأثر أيضا 

هو اآلن ذكر أن الدين مينع الزكاة وكذا هناك أشياء أخرى تشبه الدين (  وكفارة كدين
و جمرد القرض بل يقول أن هناك أشياء هلا نفس حكم حىت ال يذهب الذهن أن الدين ه

وكانت قيمتها مثال ألف رايل  معناه لو كانت عليه كفارة(  وكفارة كدين)  الدين فقال
 وهو عنده عشرة آالف رايل فإذاً ال يزكي إال التسعة .

فهذه مخس صور والنذر  وكذا نذر مطلق يعين غري معني وزكاة ودين حج وغريهقال:   
لق كأن قال هلل علي أن أذبح شاة أو أذبح بعريا والبعري قيمته مخسة آالف رايل وهو املط

عنده عشرة آالف رايل وحال عليها احلول فمعناه أنه سيزكي مخسة فقط دون اخلمس 
اليت هي نذر مطلق . وزكاة يقصد زكاة قدمية كأن كان عنده مبلغ عشرة آالف رايل وعليه 

إال الثمانية ودين حج أي عليه دين للحج فيخصم أيضا هذا  زكوات مثال ألفني فما يزكي
"دين هللا أحق  صلى هللا عليه وسلمألنه جيب قضاؤه أشبه دين اآلدمي ولقوله الدين  

(  وإن ملك نصاابً صغاراً انعقد حوله حني ملكهابلوفاء" ومىت برئ ابتداء حوال ) 
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 ة" ألهنا تقع على الكبري والصغري"يف أربعني شاة: شا صلى هللا عليه وسلملعموم قوله 
فإذا ملك أربعني شاة فهذا هو النصاب فلو كانت األربعني كلها صغرية فال نعترب السن 
بل نعترب وجودها صغرية أو كبرية والنصوص ما فرقت بل قال يف كل أربعني شاة. لكن 

اً ليس فيها الصغار لو كانت ال تتغذى إال ابللنب يعين ال تسوم فال ترعى املباحات فإذ
 .ولكن لو تغذت ابللنب فقط مل جتب لعدم السوم زكاة 

عنده مائة شاة ويف  ( انقطع لعدم الشرط وإن نقص النصاب يف بعض احلول) قال:   
أثناء احلول ابع سبعني منها فنقص النصاب أو مرضت وماتت فنقص النصاب فانقطع 

كحبة وحبتني لعدم انضباطه   لكن يعفى يف األمثان وقيم العروض عن نقص يسرياحلول 
 فالنصاب يف األمثان والعروض تقرييب .

والحظ أنه يف الصورة األوىل قال وإن نقص النصاب يف بعض احلول والصورة الثانية قال   
فاجلواب انقطع احلول لكن هناك  ( ولو مع خيار بغري جنسه انقطع احلول أو ابعه) 

هذا هو الشرط أما لو ابعه جبنسه  احلول ولو مع خيار بغري جنسه انقطعتفصيل قال: 
فما انقطع احلول كأن ابع الشياه اليت عنده بشياه أخرى فاحلول مستمر أو ابع اإلبل 

 ابإلبل فيستمر احلول لكن ابع اإلبل برايالت أو بذهب أو بفضة أو بغنم انقطع احلول 
هذه الصورة الثالثة  دمملا تق(  أو أبدله بغري جنسه ال فراراً من الزكاة انقطع احلول) 

ولكن ال يقصد الفرار من الزكاة أما لو ابعه فرارا من الزكاة فيعامل بنقيض قصده وجتب 
 ألهنما كاجلنس الواحد 2 وابلعكس 1 وفضه ويستأنف حوالً إال يف ذهبعليه الزكاة 

وسيأيت الثالث الذي هو عروض التجارة فهذه ثالثة أشياء لو أبدلت ببعضها فال ينقطع 
احلول لو ابع الذهب ابلفضة أو الفضة بعروض التجارة فما انقطع احلول أو ابع عروض 

التجارة ابلذهب أو ابلفضة ال ينقطع احلول فهذه الثالثة ليست جنس واحد لكن 
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حكمها واحد أما أن يبيع اإلبل ابلذهب فينقطع ألن اجلنس خمتلف أو يبيع الغنم ابلبقر 
يعين عندما استبدل الذهب ابلفضة فوقت   الوجوبوخيرج مما معه عند  فينقطع ..

الوجوب إذا كان عنده فضة فيخرج من الفضة أو عنده ذهب فيخرج من الذهب أو عنده 
أما املذهب فال خيرج من  على املذهبعروض جتارة فيخرج من قيمة عروض التجارة 

به بىن  بنقد أو ابعه ذهب أو فضة بنقد 3 وإذا اشرتى عرضا لتجارةعروض التجارة 
قيم  ألن الزكاة جتب يفألننا قلنا أن هذه الثالثة أشياء هلا حكم واحد  على حول األول

العروض وهي من جنس النقد وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة مل تسقط ألنه قصد 
ألن الذي يطلق يف مرض  به إسقاط حق غريه فلم يسقط كاملطلق يف مرض املوت

يعين  فإن ادعى عدم الفراركيف نعامله؟ نورّثها بتفصيالت املوت ليحرم الزوجة املرياث ف
عمل هبا هناك قرينة تؤكد أنه يريد الفرار من الزكاة فيعامل ابلقرينة  ومث قرينةمن الزكاة 

بىن ( كأربعني شاة مبثلها أو أكثر )  جنسه( نصاب منه )  وإن أبدله بـوإال فقوله. ) 
هذا كالم سابق كما لو استبدل املائة  كنتاج  ( والزائد تبع لألصل يف حوله على حوله

فلو أبدل مائة شاة مبائتني فيخرج زكاة املائتني أو استبدل املائتني مبائة فيخرج زكاة املائة 
 .مبائتني لزمه شااتن إذا حال حول املائة وإن أبدله بدون نصاب انقطع

بني الفقهاء عموما  فتخرج منه وخالف يف املذهب (وجتب الزكاة يف عني املال) قال:   
 هو املذهبهل الزكاة جتب يف عني املال أم جتب يف الذمة ؟ فإذا قالوا يف عني املال وهذا 

وهلا تعلق يف الذمة , كيف؟ جتب يف عني املال معناه أهنا خترج من هذا املال فإن مل 
لذهب الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كاخيرجها من هذا املال فإهنا تتعلق بذمة صاحبها 

 يف أربعني شاة شاة صلى هللا عليه وسلموالفضة والبقر والغنم السائمة وحنوها لقوله 
وحنو ذلك و يف  معناه يف عني املال وفيما سقت السماء العشر معناه يف عني املال

يعين  للظرفية وتعلقها ابملال كتعلق أرش جناية برقبة اجلاين فللمالك إخراجها من غريه
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ني املال فإذا كان صاحب املال ال يريد أن خيرج من هذا املال نقول هي جتب يف ع
فيخرجها من غريه مثل تعلق أرش اجلناية برقبة اجلاين فالعبد لو جىن فأوجب دية فعلى من 

الدية؟ هل على العبد يف ماله أم على السيد؟ فالعبد ليس عنده مال فهل على العبد يف 
غري مأذون هبا فهي يف رقبة العبد فمعناه أين آخذ  رقبته أم على السيد؟ فإذا كانت اجلناية

العبد وأبيعه وأسدد اجلناية إال إذا أراد السيد أن يفدي عبده فهو ابخليار فيدفع عنه الدية 
فكذلك صاحب الزكاة إذا أراد أن خيرج الزكاة من مال آخر فله ذلك لكن لو مل خيرج 

 فنأخذها من عني املال .
وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه وله التصرف يعين للمالك  ا لهوالنماء بعد وجوهبقال   

يعين لو أتلف املال لزمه ما وجب فيه من زكاة فيخرج الزكاة ولو تلف املال  فيه ببيع وغريه
وله أن يتصرف يف املال لكن هل التصرف يف املال يسقط الزكاة؟ ال بل تبقى الزكاة يف 

إذن نقول  أي ذمة املزكي ألنه املطالب هبا ( وهلا تعلق ابلذمةفلذلك قال: ) الذمة 
الزكاة جتب يف عني املال وهلا تعلق بذمة صاحبها فإن أخرجها منها وإال فبذمته خيرجها 

 من أي مكان .
مسألة إمكان األداء: هل يشرتط أمكان األداء حىت جتب الزكاة مبعىن لو كانت الزكاة   

يدة مثال كأن كانت أمواله يف مكان بعيد واجبة عليه لكن ال يستطيع إخراجها ألهنا بع
فوجبت الزكاة وال يستطيع أن يسافر إىل هذا املكان البعيد ليخرج الزكاة فهل تسقط الزكاة 

وال يعترب يف وجوهبا )  أم تبقى يف الذمة ؟ بل تبقى يف الذمة وال يشرتط إمكان األداء 
ن الصوم جيب على املريض فإومثل ابلصوم وابلصالة  ( كسائر العباداتإمكان األداء

مع أن احلائض ال تستطيع الصوم إذن إمكان األداء ليس شرط لوجوب  واحلائض
العبادات فاملريض ال يستطيع الصوم فهل معىن ذلك أهنا ال جتب؟ بل هي واجبة عليه 
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 والصالة جتب على املغمى عليه والنائمفإذا أمكنه األداء أتى ابلصوم وكذلك الصالة 
ه والنائم ال يستطيع أداء الصالة فهل معىن ذلك أن الصالة ال جتب عليهما؟ فاملغمى علي

ال بل هي واجبة وعدم إمكان األداء ال يسقط وجوهبا فإذا استطاع وأمكن أداؤها فعلها 
مثل رجل عنده  فتجب يف الدين واملال الغائب وحنوه كما تقدموانتقل إىل الزكاة فقال 

كلما حال احلول وجبت الزكاة لكن ما يستطيع أن خيرجها مائة ألف رايل أقرضها للناس ف
ألنه ما عنده املال ألن أمواله عند الناس فهل معىن ذلك أهنا ال جتب؟ بل جتب لكن 

فإذا حصل  لكن ال يلزمه اإلخراج قبل حصوله بيدهتبقى يف ذمته حىت ميكن أداؤها  
( يعترب يف وجوهبا  وال )قال: املال بيده فهنا جيب إخراجها أما قبل ذلك فهي يف ذمته. 

هذه املسألة الثانية واملسألة األوىل هي إمكان األداء يعين وجبت  ( بقاء املالأيضا ) 
 فال تسقط بتلفه فرط أو مل يفرطالزكاة وبعدما وجبت بيوم تلفت األموال اليت عنده قال 

 كدين اآلدميقال رواية اثنية يف املذهب أهنا تسقط إن مل يفرط  وعنه تسقط إن مل يفرط
مثل دين اآلدمي فيبقى يف الذمة سواء تلف املال أو مل يتلف فيبقى يف ذمته لكن استثنوا 

قبل حصاد واجلائحة هي اآلفة السماوية  إال إذا تلف زرع أو مثر جبائحةصورة قال 
فهنا تسقط الزكاة واحلصاد أي قبل مجع الثمر أو احلبوب واملقصود أي وضع يف  وجذاذ
وهو مكان التجفيف والتشميس وسيأيت فهذا هو الذي يقصده فاحلصاد مجعه مث  اجلرين

بعد ذلك يضعونه يف جرين وله أمساء كثرية وهو مكان يشمس فيه حىت جيفف فيقول إذا 
وضع يف اجلرين أي املقصود إذا حصل احلصاد واجلذاذ والوضع يف اجلرين فال تسقط وإذا  

 مساوية فإن الزكاة تسقط . كان قبل وضعه يف اجلرين وتلف آبفة
صلى هللا عليه ( لقوله  كالدين يف الرتكة( إذا مات من وجبت عليه )  والزكاة )  قال:  

" وهذه معناه إذا مات امليت قبل قسمة الرتكة خيرجون "فدين هللا أحق ابلوفاء وسلم
أي  مفإن وجبت وعليه دين برهن وضاق املال قدالزكاة على الورثة أن خيرجوا الزكاة 
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قدم الدين الذي برهن والدين برهن مثل أن يكون مقرتض من غريه ورهن عند الغري ماال 
حىت يضمن الغري ماله ودينه فيقول املصنف انه إذا ضاق املال قدم الدين الذي برهن , 

ملاذا؟ ألننا إذا سددان الدين أخذان الرهن فصار عندان ماال فيمكن من هذا املال أن خنرج 
يعين تزامحا ابلنسبة بينهما وإال أي أن مل يكن هناك دين برهن لكن عليه   حتاصاوإالالزكاة 

دين آخر يعين هو مات وعليه زكاة مل خيرجها واقرتض من شخص مبلغا يعين نفرض أنه 
مات وعليه زكاة عشرة آالف رايل وعليه دين عند شخص عشرة آالف رايل واملبلغ 

؟ حتاصا يعين تزامحا ابلنسبة فكم نسبة الدين ابلنسبة املوجود ال يفي ابالثنني فماذا نفعل
فمعناه أن املال املوجود نقسمه ابلنصف نصف للزكاة  1:  1إىل الزكاة معناه أن النسبة 

ونصف لسداد الدين فهب أن الدين الذي عليه عشرون ألفا والزكاة اليت عليه عشرة 
نقسم أثالث ثلث للزكاة وثلثان فمعناه أن املال الذي تركه ي 2:  1آالف فكم النسبة؟ 

 للدين. 
على الزكاة والدين فالنذر املعني كأن نذر هلل أن  ويقدم نذر معني وأضحية معينةقال:   

يذبح هذه الشاة فتذبح وال نقدم عليها زكاة وال دين بل نقدمها هي على الزكاة وأضحية 
 ما على الزكاة والدين.معينة كأن عنّي هذه أضحية مث مات وعليه زكاة وعليه دين فيقد

 
 ابب زكاة هبيمة األنعام

(  يف إبل( الزكاة )  جتب وهي اإلبل والبقر والغنم ومسيت هبيمة ألهنا ال تتكلم )  
رَاب َّ أو عِّ خبايت ومفردها خبيت واإلبل البخايت هي ذات السنامني نسبة إىل خبتنصر  خَبَايتِّ

فهذا قر أهلية هذا ابإلمجاع أما وحشية ب ( أهلية أو وحشية وبقر) أو عراب أي العربية 
يعين مجهور األمة األئمة الثالثة وغريهم ال يوجبون الزكاة إال يف البقر األهلية  من املفردات
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فهو أيخذ ابلعموم واملسألة مبنية  يف روايةوال يوجبها يف البقر الوحشية إال اإلمام أمحد 
قر ظاهرها أهنا تشمل البقر األهلية على النصوص اليت وجبت يف زكاة البقر, وكلمة الب

والبقر الوحشية فالبقر األهلية هي البقر املعروف والبقر الوحشية هي نوع من البقر غري 
مستأنس ال يعيش مع الناس لكن هذا ظاهر اللفظ لكن العرف إذا قالوا بقر فعلى أي 

لزكاة يف بقر ال جتب اوعنه  والظاهر أن هذا هو الصحيحشيء ينصرف؟ إىل األهلية فقط 
واختارها املوفق ابن قدامة وهو مذهب اجلمهور وهذا عندما نشري إليه فهذا   وغنم وحشية

اصطالح خاص ال يعرفه الكثري واملعىن كما يقولون يف بطن الشاعر فأان أحياان يف بعض 
املسائل اليت أرى أن غريها أوىل أشري إىل اخلالف فقط لكين ال أدعوا أحد إىل أن يرتك 

ل اإلمام أمحد أو مذهب احلنابلة أو الشافعية أو مذهب األحناف أو املالكية أو غريها قو 
ملذهيب وال أرى أنه من الدين وال من الورع وال من العقل أن أييت اإلنسان وحيث الناس 

على إتباعه هو فهذا ليس من الدين وال من الورع وال من العقل فصاحب العقل الراجح 
 مة ال يعدهلا شيء.والسالال يسعى هلذا 

أو  ( ضأن وغنم) أي ومن البقر اجلواميس وليست من الوحشية  ومنها اجلواميسقال:   
الغنم اسم يطلق على نوعني على الضأن وعلى املعز والفرق بينهما  معز أهلية أو وحشية

هو الذنب للمعز واللية للضأن وقلنا أن الرواية الثانية يف املذهب اليت اختارها املوفق و 
مذهب مجهور أهل العلم أهنا ال جتب وأن العرف يصرف كلمة البقر والغنم إىل األهلية 

الدر أي اللنب ونسل أي للتكاثر  ( لدر ونسل ال لعملإذا كانت )  وليست الوحشية 
غري اململوك أما لو كانت ترعى يف ملكك كمزرعة  ( أي راعية للمباح سائمةوكانت ) 

كها ترعى فهذه ليست سائمة فالسائمة هي اليت ترعى املباح فيها من الربسيم وكذا وترت 
واملباح هو الكأل والعشب املباح ليس ملكا ألحد فإذا كانت ترعى هذا فهذه ليست 

السنة كاملة أو (  احلول أو أكثره)  تكلفة وهذه هي السائمة اليت أنيط حكم الزكاة هبا 
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يه عن جده قال مسعت رسول هللا حلديث هبز بن حكيم عن أبأكثره فالعربة ابألكثر 
يقول يف كل إبل سائمة يف كل أربعني ابنة لبون رواه أمحد وأبو  صلى هللا عليه وسلم

فلو مل يقل سائمة ألوجبنا الزكاة يف كل اإلبل سواء سائمة أو غري سائمة  داود والنسائي
ديث الصديق ويف حأي معلوفة لكن ملا قال سائمة أخرج املعلوفة فال جتب فيها الزكاة 

فال جتب فقيد السائمة أخرج غري السائمة وهذا دليل هلا  ويف الغنم يف سائمتها إىل آخره
وال إذا اشرتى هلا ما أتكله أو مجع هلا أي معلوفة بنفسها اليت ترعى يف مملوك  يف معلوفة

وليست هي اليت ترعى املباح فهو ذهب إىل هذا املباح وأخذ جيمع من املباح ما أتكله 
 ذا املباح وأيت به فالبد أن ترعى بنفسها .ه
 أنصبة اإلبل:   

 الواجب إخراجه    النصاب
 شاة مخس من اإلبل
 شااتن عشر من اإلبل

 ثالث شياه مخسة عشر من اإلبل
 أربع شياه عشرون من اإلبل

 بنت خماض مخس وعشرون من اإلبل 
 بنت لبون ست وثالثون من اإلبل
 حقة ست وأربعون من اإلبل

 جذعة إحدى وستون من اإلبل 
 بنتا لبون ست وسبعون من اإلبل

 حقتان إحدى وتسعون من اإلبل 
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 ثالث بنات لبون مائة وإحدى وعشرون من اإلبل
 

وهي ما مت هلا سنة ( إمجاعا  فيجب يف مخس وعشرين من اإلبل بنت خماض)  قال:  
ها ماخض فلذلك هي بنت وهكذا تسمى ألهنا يف الغالب تكون أمها قد محلت فأم

خماض ألن يف الغالب أن أمها ماخض لكن هل يشرتط أن تكون أمها ماخض؟ ال لكن 
وهي ما مت له سنة مسيت بذلك ألن أمها قد محلت يف الغالب تكون محلت قال 

 وواملاخض احلامل وليس كون أمها ماخضا شرطا وإمنا ذكر تعريفا هلا بغالب أحواهلا ) 
اإلبل إن  ( بصفة يف كل مخسة شاة( أي دون مخس وعشرين )  افيما دوهن( جيب ) 

مل تكن معيبة ففيها شاة صحيحة ففي مخس من اإلبل كرام مسان شاة كرمية مسينة فإن  
كانت اإلبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص اإلبل وال جيزئ بعري 

"أ" فنحن خنرج شاة حبسب بصفة اإلبل أي مل تكن معيبة  وال بقرة وال نصفا شاتني
وصف اإلبل فإن كانت اإلبل جيدة فنخرج شاة جيدة وإن كانت اإلبل معيبة "ب" 

تنقص قيمتها بقيمة نقص اإلبل فال خنرج شاة معيبة أبدا لكن خنرج شاة صحيحة قيمتها 
 وال جيزئ بعري وال بقرة وال نصفا شاتني رخيصة بقدر ما يساوي هذه اإلبل املعيبة قال

ويف العشر شااتن ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف عشرين أربع بد أن خيرج شاة بل ال
( ما مت هلا سنتان ألن أمها قد  ويف ست وثالثني بنت لبونشياه إمجاعا يف الكل ) 

) كانت ماخض يف السنة األوىل واآلن أصبحت ذات لنب وضعت غالبا فهي ذات لنب 
يعين  ألهنا استحقت إن يطرقها الفحل ( ما مت هلا ثالث سنني ويف ست وأربعني حقة

ويف إحدى وستني وأن ُيمل عليها وتركب )  أصبحت كبرية ميكن أن أيتيها الفحل
( ابلذال املعجمة ما مت هلا أربع سنني ألهنا جتذع إذا سقط سنها وهذا أعلى  جذعة

  سؤال : بنت اللبون الواحدة جتب يف ويف ست وسبعني بنتا لبونسن جيب يف الزكاة ) 
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كم؟ يف ست وثالثني, وست وثالثني مع ست وثالثني يساوي اثنا وسبعني والست 
واحلقة  ( إمجاعا ويف إحدى وتسعني حقتانوسبعون أقرب ما يكون من االثنني وسبعني 

) الواحدة جتب يف ست وأربعني ومضاعفها أثنني وتسعني وهي قريبة من إحدى وتسعني
مث تسري القاعدة يف كل  (ث بنات لبون فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثال

وكان  حلديث الصدقات الذي كتبه رسول هللا  أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة
مث يف كل أربعني بنت عند آل عمر بن اخلطاب رواه أبو داود والرتمذي وحسنه ) 

 قتان( ففي مائة وثالثني حقة وبنتا لبون ويف مائة وأربعني ح لبون ويف كل مخسني حقة
ألن  ويف مائة ومخسني ثالث حقاق أبربعني فيكون اجملموع مائة وأربعني وبنت لبونمبائة 

ويف مائة ألن كل بنت لبون أبربعني  ويف مائة وستني أربع بنات لبونكل حقة خبمسني 
مبائة وعشرين وفوقها مخسني فيصبح  وثالث بنات لبونواحدة خبمسني  وسبعني حقة

 ألن الواحدة خبمسني ا بلغت مائتني خري بني أربع حقاقفإذ وهكذامائة وسبعون 
ومن وجبت عليه بنت لبون مثال وعدمها أو  ألن الواحدة أبربعني  ومخس بنات لبون

فله أن يعدل يعين ليس عنده بنت لبون ليخرجها فهل يعدل عنها بغريها  كانت معيبة
ون هلا سنتان فهو إما أن بنت اللب ويدفع جرباان أو إىل حقة وأيخذه"أ"   إىل بنت خماض

يعدل إىل األقل فينزل إىل بنت سنة وهي بنت خماض فإذا نزل إىل بنت سنة يدفع اجلربان 
وإما أن يذهب إىل احلقة وعمرها ثالث سنوات فمعناه أنه أيخذ اجلربان, واجلربان قال 

إىل "ب" فإما أن ينتقل إىل األصغر ويدفع جربان أو  أو عشرون درمها"أ"  وهو شااتن
"ب" نصف من هذا ونصف من  وعشر دراهم"أ"  وجيزئ شاةاألعلى وأيخذ اجلربان 

وهو ويل الطفل الصغري خيرج أدون ويتعني على ويل حمجور عليه إخراج أدون جمزئ هذا 
يعين خيرج األقل وال خيرج النفيسة فإذا كان جيزئ حد معني وعنده هذا احلد وعنده أفضل 
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زكاة من حقه أن خيرج أفضل شيء ألنه صاحب امللك أما فصاحب املال الذي سيخرج ال
الوكيل أو ويل الصغري أو ويل اجملنون أو كذا خيرج أدون جمزئ ألنه ليس ماله بل هو مؤمتن 

فقضية اجلربان هذه أن  وال دخل جلربان يف غري إبلفعليه أن يراعي حظ احملجور عليه 
ذه يف اإلبل لكن ال دخل هلا يف الغنم خيرج األصغر ويدفع جربان أو أكرب وأيخذ جربان ه

 وال دخل هلا يف البقر.

 ( يف زكاة البقر فصل )

وجيب يف ثالثني وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته ألهنا تبقر األرض ابحلراثة )  
( لكل منهما سنة وال شيء فيما  تبيع أو تبيعة( أهلية كانت أو وحشية ) من البقر 

نضع  إىل اليمن  صلى هللا عليه وسلمذ حني بعثه النيب دون الثالثني حلديث معا
جدول ألنصبة البقر تبدأ من ثالثني فثالثني من البقر فيها تبيع أو تبيعة التبيع ما مت له 
سنة والتبيعة ما مت هلا سنتان والفرق بني التبيع والتبيعة أن التبيع ذكر والتبيعة أنثى وهنا 

كل الزكوات اليت مضت وستأيت كلها إانث يعين يف   هذا أول موضع يرد فيه الذكر وإال
زكاة اإلبل كل الواجب إانث وليس الذكور إذًا هذا هو املوضع األول قال جيب يف 
الثالثني من البقر أهلية كانت أو وحشية وعند وحشية نكتب وعنه ال جتب وهو مذهب 

يف ( جيب )  و) ثني اجلمهور تبيع أو تبيعة كل واحدة هلا سنة وال شيء فيما دون الثال
يعين يف الثالثني ميكن ذكر أو أنثى مت هلا سنة  وال جيزئ مسن ( هلا سنتان أربعني مسنة

(  مث ) وال جيزئ مسن وال تبيعانلكن يف األربعني البد أن تكون أنثى مت هلا سنتان قال 
تني ويف اخلمسني كذلك مسنة ويف الس ( يف كل ثالثني تبيع ويف كل أربعني مسنةجيب )

تبيعان ويف السبعني تبيع ومسنة ويف الثمانني مسنتان ويف التسعني ثالث تبيعات ويف املائة 
تبيعان ومسنة ويف املائة وعشرة مسنتان وتبيع ويف املائة وعشرين ثالث مسنات ويف املائة 
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قلنا يف املائة  فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خريوستني أربع مسنات 
انتهى اآلن سينتقل إىل  حلديث معاذ رواه أمحدن ثالث مسنات أو أربع تبيعات وعشري

(  و جيزئ الذكر هنا)  مسألة جديدة وهي أين جيزئ الذكر يف الزكاة فاألصل اإلانث 
لورود " هذا املوضع األول الذي جيزئ فيه الذكر 1" وهو التبيع يف الثالثني من البقر

مكان ( وحق وجذع )  ابن لبون( جيزئ )  و) رد فيه هذا الدليل أن النص و  النص فيه
 (  إذا كان النصاب كله ذكوراً ( جيزئ الذكر )  و )هذا الثاين  ( عند عدمها بنت خماض

سواء كان من إبل أو بقر أو غنم ألن الزكاة مواساة فال يكلفها من غري هذا الثالث 
ن الزكاة مواساة للفقراء فال يكلفها التعليل ملاذا جتزئ إذا كان النصاب ذكور يقول أل ماله 

أي يكلف هذه املواساة من غري ماله أي خيرج الزكاة من ماله وال نكلفه أن خيرج شيئا من 
 غري ماله وماله كله ذكور فيخرج ذكور.

 ( يف زكاة الغنم فصل) 

 ( شاة ( ضأان كانت أو معزا أهليه كانت أو وحشية ) وجيب يف أربعني من الغنم)   
يضا أنصبة للغنم أول شيء أربعني فيها شاة واحدة واملصنف قال أهلية أو وحشية نضع أ

وعند الوحشية نكتب وعنه ال جتب وفاقا للجمهور والشاة تصدق على الضأن وعلى 
جذع ضأن أو ثين معز املاعز فإن كانت من الضأن البد أن تكون جذع قال جيب شاة 

ا مت له سنة إذًا إذا أراد أن خيرج يف األربعني جذع ضأن ما مت له ستة أشهر، ثين املاعز م
من الغنم شاة هو ابخليار إذا كان سيخرج من الضأن وهو الذي له ليه فيخرج جذع أقل 
شيء أو أكرب من جذع ال أبس وإذا كان سيخرج من املاعز وهي ما هلا ذنب فيخرج ثين 
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ويف )  121 اب الثاينالنصوال شيء فيما دون األربعني. وهو الذي عمره سنة أو أكثر 
هذا النصاب ويف مائتني وواحدة ثالث شياه ( إمجاعا )  مائة وإحدى وعشرين شااتن

 ( يف كل مائة شاة( تستقر الفريضة ) مث الثالث، إىل أربعمائة ففيها أربع شياه قال: 
ففي األوقاص ما بني النصابني ما فيها شيء خبالف الذهب والفضة فاألوقاص فيها  

وال معيبة  "1"مخس شياه ويف ستمائة ست شياه وهكذا وال تؤخذ هرمة مخسمائة 
وال الرىب اليت تريب هذه الثالثة  ال يضحى هبا إال إن كان الكل كذلك وال حامل "2"

" اليت تركها الفحل فهذه يف الغالب حامل انتبهوا اآلن 5"وال طروقة الفحل  "4"ولدها
وبعضها ملصلحة الفقري يعين عندما يقول ال هذه اليت ال أتخذ بعضها ملصلحة املالك 

أتخذ اهلرمة وال املعيبة هذه ملصلحة الفقري وملا يقول ال أتخذ احلامل وال اليت تريب ولدها 
وال طروقة الفحل اليت هي حامل ملصلحة املالك يعين الزكاة وسط ال خيرج أفضل ما عنده 

" أي املعدة 7" وال أكولةي النفيسة " أ6" وال كرميةوال أسوأ ما عنده وإمنا خيرج الوسط 
الكالم يعود  إال أن يشاء رهبالألكل أو اليت أتكل كثري فهي مسينة فهي معدة لألكل 

ميكن خيرج غنم ال إبل وبقر   وتؤخذ مريضة من مراض وصغرية من صغارلألفضل 
صغرية أي كل النصاب الذي عنده صغار فيخرج صغرية ال حرج لكن صغار اإلبل والبقر 
ال خيرج صغرية فإذا كان عنده ثالثني من البقر صغار سيخرج تبيع أو تبيعة وإذا كان عنده 

ال إبل وبقر فال سيخرج ماذا؟ قال:  91أربعني سيخرج مسنة وإذا كان عنده من اإلبل 
فصالن مجع فصيل وهو ولد الناقة والعجاجيل مجع العجل وهو  جيزئ فصالن وعجاجيل

ر وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإانث أخذت أنثى وإن اجتمع صغاولد البقر 
اجتمع صغار وكبار هذا صنف "أ" وصحاح ومعيبات هذا "ب" وذكور  صحيحة كبرية

وإانث "ج" إذًا من الصغار والكبار سيأخذ الكبار ومن الصحاح واملعيبات سيأخذ 
ة أخذت أنثى صحيحة كبري الصحيحة ومن الذكور واإلانث سيأخذ األنثى وهلذا قال: 
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معناه البد أن خيرج صحيحة وأنثى وكبرية لكن تكون قيمتها على قدر قيمة املالني  لكن
متناسب مع القطيع هذا الذي عنده أي مبعىن لو قلنا النصاب الذي عنده الذي هو 
صغار وكبار منثل على الصغار والكبار ونفس املثال على الصحيحة واملعيبة فلو كان عنده 

ب صغار قيمة الواحدة ألف رايل والنصف الثاين كبار قيمة صغار وكبار نصف النصا
الواحدة ألفني رايل معناه خيرج أنثى صحيحة كبرية ألف ومخسمائة رايل وسط بني هذا 
وذاك وكذلك لو كانت معيبة وصحيحة ألف وألفني سيخرج أبلف ومخسمائة ، ذكور 

ة وألفني سيخرج وإانث وهناك فرق بني سعر الذكور واإلانث لنفرض ألف ومخسمائ
وإن كان النصاب نوعني كبخايت وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت  1750

لنفرض أن العراب أرخص والبخايت أغلى أو  الفريضة من أحدمها على قدر قيمة املالني
العكس أي أحد الصنفني أغلى من الثاين، البقر واجلواميس هب أن البقر مثال أبلفني 

ف وكانت نصف نصف معناه خنرج كما نريد خنرج من البقر أو واجلواميس بثالثة آال
اجلواميس لكن شيء قيمته ألفني ومخسمائة وقد تكون النسبة خمتلفة قد تكون مثال ربع 

( بضم اخلاء  واخللطة) وثالثة أربع . انتهينا ودخلنا يف ابب جديد وهو أحكام اخللطة 
( إن كاان نصااب من  الواحدملال ) ( ا كـ  ( املختلطني ) تصري املالنيأي الشركة ) 

يقول اخللطة تصري املالني كاملال الواحد يف الزكاة بشرط  ماشية واخلليطان من أهل وجوهبا
أن تكون اخللطة تصل إىل النصاب ويكون اخلليطان من أهل الوجوب هذا الشرط الثاين 

لطة نوعان نصاب من ماشية واخلليطان من أهل وجوهبا اكتب عندها "مسلم حر" . اخل
عندان شيء يقال له خلطة عيان وعندان خلطة أوصاف واملصنف اآلن سيتكلم عنهم، 

يعين مثال  سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا أبن يكون لكل نصف أو حنوهقال: 
اثنني اشرتوا أربعني شاة مباليهما كل واحد دفع النصف واشرتوا أربعني شاة هذه اخللطة 
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امللك بينهم مشاع يعين األربعني الشاة غري متميزة أي ال نقول نسميها خلطة أعيان ف
العشرين األوىل لألول والعشرين الثانية للثاين ال وإمنا كل شاة ميلكها األول والثاين األول 
ميلك نصفها والثاين ميلك النصف اآلخر وطبعا النصف األول والثاين غري حمدد فلو نتفنا 

ه أهنم شركاء يف كل ذرة فيها هذه خلطة أعيان فهذه شعرة منها هي حق لالثنني معنا
أو خلطة  ليست هبا مشكلة فيها أحكام الزكاة اليت سبقت، كالمنا يف اخللطة الثانية قال:

األول اشرتى عشرين شاة والثاين اشرتى عشرين شاة وجاءوا أوصاف أبن متيز ما لكل 
ناه كل واحد يعرف شاته إذاً واجتمعا واتفقا على أن خيلطا األربعني هذه مع بعض فمع

واشرتكا يف مراح بضم امليم وهو املبيت اختلطا يف ماذا؟ اختلطا يف مخسة أشياء ستأيت 
وهو موضع " 3"وهو ما جتتمع فيه لتذهب للمرعى وحملب " 2" ومسرح" 1"واملأوى 

  أبن ال خيتص بطرق أحد املالني" أي كل األربعني هلم فحل واحد  4"احللب وفحل 
وهو " 5" ومرعى ال يكون األول عنده العشرين األوىل هلا فحل والثاين له فحل يعين

يصلح اسم مكان واسم زمان إذًا خلطة األوصاف كل واحد يعرف  موضع الرعي ووقته
شاته وإذا ماتت شاة يتحملها صاحبها والثاين ليس له عالقة لكنهم اشرتكوا يف هذه 

سرح االجتماع واحمللب حمل احللب والفحل واملرعى اخلمسة األشياء املراح وهو املبيت وامل
ال جيمع  صلى هللا عليه وسلملقوله وأما الرعي اختلفوا فيه اختلف األصحاب يف الرعي 

بني مفرتق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة وما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان 
ا الفرق بني خلطة األعيان انتبهوا اآلن حنن فهمن بينهما ابلسوية رواه الرتمذي وغريه

فلو كان إلنسان شاة وخلطة األوصاف فما احلكم يف خلطة األوصاف؟ اآلن سنعرف 
فال زكاة على  39أي صارت أربعني لو كان لواحد شاة والثاين  وآلخر تسعة وثالثون

األول وال على الثاين فلما اختلطا يف اخلمسة األشياء فاخللطة تصري املالني مال واحد 
فيه الزكاة وهي شاة واحدة وهلذا اخللطة أحياان ختفف يف الزكاة وأحياان تكون أثقل  فتجب
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يف الزكاة يعين هنا اآلن صارت أثقل فتجب عليهم شاة، صاحب الشاة يتحمل جزء من 
األربعني من قيمة الشاة يعين لو قيمتها أربعمائة رايل الشاة اليت أخرجوها معناه األول 

أو هذا املثال األول  780ومثامنائة معناها عشرين و 390ثاين سيتحمل عشرة رايل وال
واشرتكوا حوال اتما فعليهم شاة على حسب  ألربعني رجال أربعون شاة لكل واحد شاة

معناه كل واحد يف مثال األربعمائة رايل كل واحد يدفع عشرة رايل ويشرتوا شاة  ملكهم
شرون شاة لكل واحد أربعون ومل يثبت وإذا كان لثالثة مائة وعوخيرجوها، صورة اثلثة: 

اآلن ثالثة كل  ألحدهم حكم االنفراد يف شيء من احلول فعلى اجلميع شاة أثالاث
واحد عنده أربعني لو كان هؤالء الثالثة مل خيتلطا فكل واحد شاة فلما اختلطا وصار 

ففي عندهم مائة وعشرين شاة فعليهم شاة واحدة لكل واحد ثلثها وهنا صارت لصاحله 
"  1" وال أثر خللطة من ليس من أهل الزكاةحال اخللطة كل واحد خيرج ثلث شاة 

ككافر أو مكاتب أو مدين مستغرق يعين عليه دين يستغرق قيمة الشاة اليت عنده، 
يعين واحد أتى بعشرة والثاين عشرة أي عشرين دون  وال فيما دون نصاب الثاين:

واحد غصب شياه وذهب وخلط هبا الناس  يعين وال خللطة مغصوبالنصاب، الثالث: 
وإذا كانت سائمة الرجل هذا ال تصح خلطته انتهى وسينتقل إىل مسألة تفريق السائمة 

عنده يف جدة عدد ويف الرايض عدد آخر  متفرقة فوق مسافة قصر فلكل حمل حكمه
فالبد أن يكون بينهما مسافة قصر فكل واحد له حكمه سيخرج يف جدة لوحده ويف 

يعين يقول هذه اخللطة إمنا هي  وال أثر للخلطة وال للتفريق يف غري ماشيةايض لوحده الر 
يف املاشية فقط وغري املاشية ال اكتبوا عندها "كالنقود وعروض التجارة والثمار" فال ميكن 
أن تصري خلطة أوصاف يف النقود وال يف الثمار وال يف عروض التجارة وإمنا تصبح خلطة 

اكتبوا "اخللطة والتفريق" فرارا من الزكاة يعين حيرم أن يقيموا  فرارا ملا تقدم وُيرمانأعيان 
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خلطة بقصد ختفيف الزكاة وحيرم أن يرتكوا اخللطة فرارا من الزكاة فنحن قلنا اخللطة أحياان 
تزيد يعين تكون ابألثقل وأحياان تكون ابألخف فال ينبغي هلما أن يراعيا التخفيف 

فيختلطا أو ال خيتلطا ال جيوز ذلك حيرم اخللطة وحيرم التفريق فرار من  واهلروب من األثقل
الزكاة مثل ما ذكران أول صاحب أربعني وأربعني وأربعني قالوا خنتلط حىت ال خيرج كل 

 واحد شاة بل كل واحد خيرج ثلث ال جيوز هذا.

 ابب زكاة احلبوب والثمار

طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من اي أيها الذين آمنوا أنفقوا من   :قال تعاىل
لقوله تعاىل أنفقوا فهو يريد تفسري اآلية ويقول أنفقوا والزكاة تسمى نفقة   األرض

جتب الزكاة )  املقصود هبا هنا الزكاة ألن الزكاة تسمى نفقة فأنفقوا هنا يعين أخرجوا الزكاة
لباقالء والعدس واحلمص كاحلنطة والشعري واألرز والدخن وا[  1](   يف احلبوب كلها

يعين يعيش الناس عليها يعين احلنطة والشعري قوت (  ولو مل تكن قواتوسائر احلبوب ) 
أما احلبة السوداء ليست قوت فاحلبوب بعضها قوت وبعضها للتداوي وبعضها إلصالح 
القوت إلصالح الطعام أي حتسن الطعام مثل البهارات وكذا وبعضها عالج وكذا فهو 

احلبوب سواء كانت قوات أو ليست قوت وذلك لعموم النصوص، ما هو مثال  يقول كل
يقال أن حب الرشاد الذي يسمى اليوم كحب الرشاد ما غري القوت من احلبوب؟ قال: 

 أي حب الفجلوالفجل الثفه عند بعض الناس وهذا أيخذوه لصاحب الكسور يستعمله 
واألابزير   صود حب هذه األشياءحب العصفر نبات له لون يعطي لون فاملقوالقرطم  

صلى هللا عليه لعموم قوله  كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء واخليار
 .فيما سقت السماء والعيون العشر" رواه البخارى :"وسلم
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[ نشرتط يف الثمار شرطان يكال "أ" ويدخر "ب" 2](  ويف كل مثر يكال ويدخر) 
بوب كلها وهي يف الغالب تكال كلها وتدخر ويف واحلبوب ال نقول يكال ويدخر احل

الثمار قال البد أن تكون الثمار تكال أي يدخلها الكيل وملا تباع تباع ابلكيل وتدخر 
أي تعيش فرتة طويلة ليخرج ما ال يدخر مثل احلبحاب أو الطماطم األشياء اليت ال تدخر 

هذا دليل  و سق صدقةليس فيما دون مخسة أ صلى هللا عليه وسلملقوله ال تعيش 
الوسق كيل مكيال معناه أن الكالم يف املكيالت وغري  فدل على اعتبار التوسيقللكيل 

املكيل ال يدخل هذا دليل للكيل إذًا ملا قلنا الثمار كل مثر يكال ويدخر ما هو دليل 
هذا دليل  وما ال يدخرالكيل؟ لقوله فيما دون مخسة أوسق، ما هو دليل االدخار؟ قال: 

يعين ما ال يدخر ال  وما ال يدخر ال تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآالاالدخار  
ينتفع به إال يف احلال وال ينتفع به يف مستقبل الزمان فالنعمة فيه ليست كاملة فال جتب 
فيه الزكاة هذا تعليل هلم وال تكمن ماليته إذًا ما ال يدخر ال ميكن االنتفاع به يف املآل 

هذا مثال  ( ولوز وفستق وبندق كتمر وزبيب)  فع به يف احلال خبالف املدخروإمنا ينت
يعين بقية  " هذا ما ال جتب فيه1" وال جتب يف سائر الثمار للثمر الذي يكال ويدخر

" املقصود مثل البصل 3"والبقول " 2"وال يف اخلضر الثمار اليت ال تكال وال تدخر ال،  
ينبت يف بذره ال يف أصل اثبت واليت نسميها حنن بقول والثوم والكراث والفجل وكل ما 

غري لكن استثىن من هذه األشياء قال: وحنوها  "4"والزهور  هي حبوب تسمى قطنيات،
كسدر أي ينتفع به ويصلح لالدخار ومفيد مثل  صعرت وأشنان ومساق وورق يقصد

لعالج نبات أيضا يستخدم يف اوآس هذا يستخدموه قدميا مثل الصابون وخطمي 
بلوغ  ( لوجوب الزكاة يف مجيع ذلك ) ويعترب)  فيها ألهنا مكيلة مدخرة فتجب

( بعد تصفية حب من قشره وجفاف غريه مخسة أوسق حلديث أيب سعيد  نصاب قدره
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قال ويعترب لوجوب اخلدري يرفعه ليس فيما دون مخسة أوسق صدفة رواه اجلماعة 
ي احلبوب والثمار املكيلة املدخرة بلوغ النصاب الزكاة يف مجيع األشياء اليت جتب فيها وه

هذا الشرط األول والنصاب الذي قلناه مخسة أوسق لكن كيف حندد النصاب؟ يقول 
البد أن يصل النصاب إىل مخسة أوسق من احلبوب بعد تصفية احلب من قشره فقد 

يكون عنده مخسة أوسق قبل التصفية لكن بعد التصفية تصري أربعة ونصف مثال  
يعين الثمر والورق الذي قلنا يدخل الذي يكال ويدخر فالبد أن جتف  وجفاف غريه

ألف وستمائة رطل والوسق ستون صاعا وتقدم أنه مخسة أرطال وثلث عراقي فهي ) 
ابختصار الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد، اخلمسة األوسق ثالمثائة (  عراقي

ومنهم من يقول  2.04نهم من يقول كيلو, فاصلة خالف م2صاع، الصاع الواحد 
أكثر من ذلك ومنهم من حيتاط وجيعلها ثالثة كيلو فإذا قلنا أن ثالمثائة صاع والصاع 

كيلو معناه أن اخلمسة أوسق تساوي ستمائة وأثىن عشر كيلو وبعضهم زاد   2.04الواحد 
اع رطل وألف وأربعمائة ومثانية وعشرون رطال وأربعة أسبوقال ستمائة ومخسني كيلو 

مصري وثالث مائة وإثنان وأربعون رطال وستة أسباع رطل دمشقي ومائتان وسبعة 
والوسق واملد والصاع مكاييل نقلت إىل الوزن  ومخسون رطال وسبع رطل قدسي

الوسق واملد والصاع هذه مكاييل فلما نقول هي تساوي ستمائة    لتحفظ وتنقل وتعترب
ع مكيال أربعة أمداد وملا نقول أربعة أمداد هذا كيلو وأثىن عشر هذا ليس بدقيق فالصا 

سيختلف من حب حلب آخر وهلذا مسألة حتويلها إىل وزن هي مسألة تقريبية فقط أي 
فيها احتياط وإال لو أخذان مثال كيلة من احلبوب اخلفيفة وكيلة من احلبوب الثقيلة فلن 

رجها ابلكيل وليس ابلوزن يكون وزن األوىل مثل وزن الثانية سيختلف واملفروض أننا خن
وتعترب ابلرب الرزين فمن اختذ مكيال يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من 

(  بعضها إىل بعض( وزرعه )  مثرة العام الواحد( أنواع اجلنس من ) وتضم  غريه )



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

605 

 
 

قد تكون هي أنواع  أنواع اجلنس الواحد ولو اختلفت األنواع يعين التمر جنس واحد
يعين برين، عجوة، برحي أنواع لكن إمجاعها جنس واحد فنجمع اجلنس الواحد ولو خمتلفة 

اختلفت األنواع تضم مثرة أنواع اجلنس من مثرة العام الواحد وزرعه يعين احلبوب بر مثال 
فنجمعها مع بعض فإذا  ولو مما ُيمل يف السنة محلنيأنواع فنجمع بعضها إىل بعض 

) وجبت الزكاة يقول جنمعها ونضم بعضها إىل بعض  وصل جمموعها مخسة أوسق فأكثر
وكما لو بدأ صالح إحداها قبل يعين األحاديث ( لعموم اخلرب  يف تكميل النصاب

سواء اتفق وقت إطالعها وإدراكها أو اختلف تعدد  يعين املقصود تضم لبعضاألخرى 
بدو الصالح  إذًا نضمها مع بعض إذا اتفق اجلنس ولو اختلف الوقت وقت البلد أو ال

أو اختلف املكان أو اختلف النوع فنضمها إىل بعض يف تكميل النصاب مث بعد ذلك 
( فال يضم بر لشعري وال متر لزبيب يف تكميل نصاب   إىل آخر جنس ال)  خنرج قال 
(  ويعترب)  يعين ال ميكن يف املواشي أن نضم البقر إىل الغنم ونكملها نصاب  كاملواشي

 (  أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاةة فيما تقدم ) أيضا لوجوب الزكا
هذا الشرط الثاين إذًا الشرط األول هو بلوغ النصاب والشرط الثاين أن يكون مملوكا له 

القاعدة هي الزكاة جتب يف النصاب وعلى من   وهو بدو الصالحوقت وجوب النصاب 
الثمرة يعين الوقت الذي كان مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة وهو بدو صالح 

صلحت فيه الثمرة ننظر من مالك الثمرة فتجب عليه هو يعين وقت الوجوب هو بدو 
الصالح يف الثمرة أو يف احلبوب فمن بدا صالح الثمرة وهو مالكا هلا هو الذي جتب 
عليه الزكاة ألن عندان ثالث صور إما أن يكون مالكا هلا قبل بدو الصالح يعين قبل 

ابعها ففي صور جيوز بيعها وإال فاألصل ال جيوز بيع الثمرة قبل بدو الصالح الوجوب و 
لكن يف بعض احلاالت تستثىن فهي من احلاالت املستثناه، الذي كان مالك قبل بدو 
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الصالح مث خرجت من ملكه إىل غريه يعين ثالثة تعاقبوا عليها هي ثالثة صور وثالثة 
واحد قبل بدو الصالح مث ابعها لشخص آخر فبدا  تعاقبوا على هذه الثمرة فكان ميلكها

الصالح وهي يف ملك الثاين مث بعد بدو الصالح ابعها إىل الثالث فصار عندان ثالثة 
تعاقبوا واحد كان ميلك قبل بدو الصالح والثاين كان ميلك بعد بدو الصالح والوسط  

( أيضا لوجوب  ربويعت) كان ميلك وقت بدو الصالح فمن هو الذي جتب عليه الزكاة؟ 
( وهو بدو  أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاةالزكاة فيما تقدم ) 

اآلن سيذكر صور ملن ملكها قبل بدو الصالح أو بعد بدو الصالح يعين   الصالح
" واحد يذهب 1" فال جتب فيما يكتسبه اللقاط)  ملكها لكن ال جتب عليه قال:

األرض يلتقطها وميلكها فلما التقطها كانت مخسة أوسق  للمزارع ويلتقط الثمار اليت يف
" 2"(  أو أيخذه حبصادهفال جتب عليه الزكاة ألهنا بدا صالحها وهي يف ذمة واحد آخر 

يعين بعد بدو الصالح يقول له صاحب املزرعة أحصد وخذ النصف أو الربع فالربع كان 
 ملكه وكانت يف ملك األصيل مخسة أوسق فال يزكيها ألنه بدا صالحها قبل أن تكون يف
وال فيما ) " كهبة أو صدقة 3"وكذا ما ملكه بعد بدو الصالح بشراء أو إرث أو غريه 

" ألنه ال ميلكها يعين يذهب للصحراء أو الغاابت أو اجلبال وجيمع 4"جيتنبه من املباح 
كانت حبوب ومثار صحراوية أو جبلية أو كذا هذه ملا بدا صالحها كانت ملكه؟ ال ما  

كالبطم ومثل هلذا قال: وال فيما جيتنبه من املباح )  ملكه فإذًا ليست الزكاة عليه قال:
هذه كلها نبااتت مباحات تنبت شيء نعرفه  ( بوزن جعفر وهو شعري اجلبل والزعبل

( ألنه ال ميلك  ولو نبت يف أرضه( وحب متام )  وبزر قطون) وشيء ال نعرفه قال: 
أخرى هذه مسألة خالفية يف املذهب أنه هل املباحات هذه  هذه مسألةمبلك األرض 

اليت تنبت يف الصحراء أو يف اجلبال لو نبتت يف أرضك وليس ما ينبته اآلدمي بل ما 
ينبت بفعل هللا عز وجل لو نبتت يف أرضك يف أرض مملوكة فهل هي ملك لصاحب 
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حد فإشكالنا إذا األرض أم ال فهذه املباحات لو نبتت يف اجلبل فهي ليست ملك أل
نبتت يف أرض مملوكة فهل ميلكها صاحب األرض أم ال ميلك؟ على املذهب ال ميلكها 

ولو نبت يف )  ويف وجه آخر أنه ميلكها إذا نبتت يف أرضه فهو يتبع املذهب لذلك قال:
إذًا هذه املباحات إذا نبتت يف أرض مملوكة على  ( ألنه ال ميلك مبلك األرض أرضه

ميلكها صاحبها وابلتايل ال جتب عليه الزكاة لكن لو قلنا على الرواية الثانية أنه املذهب ال 
فإن نبت بنفسه ميلكها صاحب األرض إذا صلحت يف ملكه فهي ملك له ففيها الزكاة 

ما يزرعه اآلدمي كمن سقط له حب حنطة يف أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة ألنه 
لك احلبوب ووضعتها يف األرض أو وضعتها يف هذه حبوبك أنت مت ميلكه وقت الوجوب

  أرض مباحة أو يف ملكك فأنت متلك النتاج.

 فصل

(   فيما سقي بال مؤنة( وهو واحد من عشرة )  جيب عشر)  قال رمحه هللا تعاىل:
( أي نصف العشر )  نصفه ( جيب ) و كالغيث والسيوح والبعلي الشارب بعروقه )

" مىت؟ فيما سقي بال مؤنة مثل الغيث أي املطر 1"جيب عشر  ( أي مع املؤنة معها
" 2والسيوح أي املاء الذي جيري على األرض والبعلي الذي يشرب بعروقه وجيب نصفه "

يف  صلى هللا عليه وسلمكالدوالب تديره البقر والنواضح يستقى عليها لقوله   قال:
( جيب  و)  . قال:حديث ابن عمر: "وما سقي ابلنضح نصف العشر" رواه البخاري

 ( أي فيما يشرب بال مؤنة ومبؤنه نصفني هبماأي أرابع العشر )  "3"(  ثالثة أرابعه) 
(  فإن تفاواتقال يف املبدع بغري خالف نعلمه ) ستة أشهر بال مؤنة وستة أشهر مبؤنة  
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( االعتبار )  فـ) يعين أن سقي أبحدمها أكثر من اآلخر قال:  أي السقي مبؤنة وبغريها
مثال ابملؤنة أحياان وبدون مؤنة أحياان فينظر أي  أي ليس ابلتساوي ( مها نفعاأبكثر 

( االعتبار )  فـ) احلالني وفيه خالف يف املذهب وجهان الوجه املعتمد وهو املذهب 
" يعين الفرتة اليت شرب فيها مثال مبؤنة هو الذي استفاد منه أي انتفع 4"(  أبكثرمها نفعا

عكس الفرتة اليت شرب فيها  بغري مؤنة فيصري العربة هبا قال أبكثرمها به الشجر وإذا كان ال
نفعا أي أكثرمها نفعا للشجر أو للزرع والوجه الثاين أن العربة ابألكثر مدة يعين لو كان 
سبعة أشهر ومخسة أشهر فالعربة ابلسبعة يعين سبعة أشهر ابملطر ومخسة اشهر ابلبئر مثال 

فيه العشر، لو ابلعكس يصري العربة ابملؤنة معناه نصف العشر  فيصري العربة ابملطر يصري
ومنوا ألن اعتبار عدد السقي هذا وجه لكن املعتمد يف املذهب أن العربة ابألكثر انتفاع 

مثل السائمة وليس معناه أهنا ال  وما يسقى به يف كل وقت مشقة فاعترب األكثر كالسوم
ومع )  عربة هبذه البعض والعربة ابألكثر تعلف طول السنة فقد تعلف بعض األايم وال

إذًا ما هو ( ليخرج من عهدة الواجب بيقني  العشر أبكثرمها نفعا )" 5" ( اجلهل
الواجب يف احلبوب والثمار؟ إما عشر وإما نصفه وإما ثالثة أرابعه ولن خنرج عن هذه 

ث إما عشر أو الثالثة لكن عندان حالتني حنن قلنا مخسة وهذه اخلمسة ال خترج عن ثال
نصف عشر أو ثالثة أرابع العشر فالعشر إذا كان بدون مؤنة ونصف العشر إذا كان مبؤنة 
وثالثة األرابع إذا كان نصفني ويبقى عندان حالتان نلحقها إبحدى الثالثة السابقة، احلالة 

رمها نفعا الرابعة أي احلالة األوىل من احلالتني إذا تفاوات أي ليسوا متساويني فالعربة أبكث
يعين إما أن نلحقها ابلعشر أو نلحقها بنصف العشر والصورة األخرية يف حالة اجلهل أنه 
تفاوت لكن ال نعرف أبيها انتفع الزرع أكثر أو أبيها انتفع الشجر أكثر ففي هذه احلالة 

أحدمها يسقى مبؤنة واآلخر  يعين مزرعتان  وإذا كان له حائطاننلجأ للعشر ألنه اليقني 
معناه لو كان ريها ضما يف النصاب ولكل منهما حكم نفسه يف سقيه مبؤنة وغريها بغ
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احلائط األول أنتج مثال ثالثة أوسق واحلائط الثاين ثالثة أوسق ففي حال الضم يكون بلغ 
النصاب لكن يف حال عدم الضم معناه األول ال جتب فيه الزكاة والثاين ال جتب فيه الزكاة 

ف بل يضما لكن عند اإلخراج سنخرج من الثالثة أوسق األوىل العشر منفردا فيقول املصن
وخنرج من الثانية نصف العشر قال ولكل منهما حكم نفسه يعين يف العشر ونصفه يف 

فلو قال املالك أان سقيته مبؤنه نصدقه  ويصدق مالك فيما سقي بهسقيه مبؤنة أو غريها 
اآلن (  بدا صالح الثمر وجبت الزكاةوإذا اشتد احلب و ) يعين يصدق فيما سقى به. 

يتكلم عن مسألة جديدة مىت جتب الزكاة ومىت تستقر؟ وجوب الزكاة يف احلب والثمار مير 
مبرحلتني املرحلة األوىل هي مرحلة وجوب الزكاة لكن هذا الوجوب غري مستقر واملرحلة 

يعين بدو الصالح  الثانية استقرار الوجوب، مرحلة وجوب الزكاة تكون مبجرد صالح الثمر
يف الثمر واحلبوب فبدو الصالح يف الثمر أن يكون صاحل لألكل وبدو الصالح يف 
احلبوب أن تشتد فإذا اشتد احلب وبدا صالح الثمر وعرفنا سابقا أن الزكاة جتب يف 

وإذا اشتد احلب وبدا صالح )  احلبوب كلها ويف الثمار بشرط الكيل واالدخار قال 
لكن إىل اآلن هي غري مستقرة، مىت تستقر؟ تستقر إذا حصدت (   ةالثمر وجبت الزكا

مت حصدها وأخذها من الشجرة أو الزرع أخذ من مكانه وأخذت احلبوب من الزرع 
ووضعت يف موضع تشميسها وهو يسمى اجلرين فإذا وضعت يف موضع تشميسها اآلن 

( ألنه  جبت الزكاةوإذا اشتد احلب وبدا صالح الثمر و ) استقر وجوهبا قال املصنف 
بعد  "2"أو تلفا بتعديه "1"واالقتيات كاليابس فلو ابع احلب أو الثمرة يقصد لألكل

ابع احلبوب أو ابع الثمرة أو تلفا يعين احلبوب والثمرة بتعديه بعد اكتبوا بعد    مل تسقط
كلمة بعد أي بعد الصالح مل تسقط الزكاة، ملاذا؟ ألن هذا بعد الصالح فحصل 

وإن قطعهما أو ابعهما قبله فال زكاة إن مل يقصد الفرار الصورة الثانية: قال:  الوجوب.
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إذًا إذا قطعهما قطع الثمار واحلبوب قبل الصالح فليس هناك زكاة ألهنا ما وجبت  منها
بعد الصورة الثانية قال أو ابعهما ابع احلبوب والثمار قبل الصالح سيأتيننا بعد ذلك إن 

 هللا يف ابب البيوع سيأيت عندان أنه ال يصح بيع الثمار قبل بدو شاء هللا إذا أحياان
صالحها إال يف صور وهذا هو املقصود يعين إذا ابعهما الثمار واحلبوب يف الصورة جيوز 
بيعها كما إذا ابع الثمار مع أصلها يعين مع أصل الشجرة ابع الشجرة مبا عليها من مثار 

ل الصالح بشرط أن يقطعها املشرتي جيوز. انتهينا جيوز ذلك قبل صالحها أو ابعها قب
وال ) من املرحلة األوىل وهي مرحلة الوجوب اآلن سيشرع يف مرحلة استقرار الوجوب قال 

( وحنوه وهو موضع تشميسها وتيبيسها ألنه قبل  يستقر الوجوب إال جبعلها يف البيدر
( أي قبل  قبلهو الثمار ) ( احلبوب أ فإن تلفت)  ذلك يف حكم ما مل تثبت اليد عليه

يعين مل يستقر  ( ألهنا مل تستقر سقطت ( وال تفريط ) بغري تعد منهجعلها يف البيدر ) 
يعين قبل بدو الصالح وليس قبل فإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب وجوهبا 

ة إذًا إذا تلف بعض الثمار اليت يف املزرع زكى الباقي إن بلغ نصااب وإال فالاالستقرار 
فهب أهنا تساوي مثال ستة أوسق فتلف نصفها فالباقي ثالثة فال يزكي الباقي ولو تلف 

 أي بعد الوجوب وإن كان بعدهوسق واحد فسيزكي الباقي ألن الباقي سيكون مخسة قال 
عشرة أوسق تلفت بعد أن بدا الصالح  زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التلف نصااب

ة أوسق فيزكي الباقي وهو مخسة ولو تلفت أربعة أوسق إذاً حصل الوجوب مث تلفت مخس
سيزكي ستة ولو تلفت ستة سيزكي أربعة ولكن األربعة ال تبلغ نصاب فهي ليست نصاب 
لكن مع التالف تصل نصاب، هب أن التالف سبعة أوسق سيزكي ثالثة فهي بلغت مع 

حلبوب أو الثمار التالف فهذا هو الفرق إذا تلفت قبل الوجوب وبعد الوجوب. هب أن ا
ال تبلغ عشرة أوسق وإمنا هي تبلغ مخسة أوسق مث تلف وسق واحد سيزكي أربعة ألهنا مع 
التالف تبلغ النصاب، صورة اثلثة: هب أن الناتج أصال أربعة أوسق فتلف وسق واحد فال 
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يزكي شيء ألنه مع التالف ال يبلغ النصاب فإن كان قبل الوجوب يعين الفرق اآلن صار 
كان التلف قبل الوجوب فتصبح العربة ابملوجود فقط إذا كان الباقي الذي مل يتلف إذا  

يبلغ النصاب يزكى وإال فال ال ننظر للتالف وإن كان التلف حصل بعد الوجوب فإننا 
ننظر للتالف وللموجود وننظر جملموعهما فإن كان جمموعهما يبلغ النصاب إذًا يزكى 

ويلزم إخراج حب مصفى ومثر  ف اعتددان به يف النصاب.الصاحل وال يزكى التالف فالتال
وُيرم أي خيرج احلبوب بعد تصفيتها من القشور والثمار خيرجها بعد أن تيبس. ايبسا 

أي حيرم أن يشرتي زكاته أو الصدقة اليت يتصدق هبا وال شراء زكاته أو صدقته وال يصح 
أي كل نوع لوحده  ى حدتهويزكى كل نوع عل تصح وهذا ورد يف السنة النهي عن ذلك

يعين مثل لو قلنا متر التمر جنس واألنواع منه كالعجوة والربين والربحي معناه انه سيزكي  
كل نوع على حده يعين عنده مخسة أوسق واخلمسة أوسق هذه كل وسق نوع معني من 

ا إذا  التمر فعند الزكاة خيرج العشر مثال من اجلميع حبسب النسبة هذا إذا كانت أنواعا أم
( دون  على مستأجر األرض( أو نصفه )  وجيب العشر) كانت نوع واحد فمنه. 

هذه مسألة جديدة لو أن رجال استأجر أرضا وزرعها فمن هو الذي مالكها كاملستعري 
جتب عليه الزكاة مالك األرض أم مالك الزرع؟ مالك الزرع وهلذا قال جيب على مستأجر 

كها مثل املستعري الذي استعار أرضا وزرعها هو الذي األرض يعين الذي زرعها دون مال
 وآتوا حقه يوم حصاده لقوله تعاىل: جتب عليه ألنه هو الذي ميلك الزرع، قال: 

يف أجرة يف رقبتها يعين يف عينها    واخلراج زكاة يف غلتها إذا كانت ملسلم وجيتمع العشر
وهي األرض اليت فتحها خالصة هذا الكالم يقول األرض اخلراجية  أرض خراجية

املسلمون عنوة ابلقوة أو أن أهلها هربوا من املسلمني وتركوها جلوا عنها خوفا منا أو أننا 
صاحلنا أهلها على أهنا لنا وليست هلم أن هذه األرض اليت فتحناها فهي لنا حنن املسلمني 
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راجية وهم يبقون فيها ويدفعوا خراج أجرة عن هذه األرض فهب أن هذه األرض اخل
صاحبها مسلم أسلموا بعد ذلك أو أخذها مسلم تركوها ملسلم وهي أرض خراجية 
ملسلمني وزرعها فيجب يف هذه األرض حقان حق يف الزرع وحق يف عني األرض فاألرض 
مستأجرة فيها خراج فيخرج اخلراج والزرع فيه زكاة احلبوب والثمار إذا كان صاحبها مسلم 

 جتب عليه الزكاة مثل الذي يستأجر أرض من شخص أما لو كان كافر فالكافر ال
ويزرعها وخيرج مثال مخسة أوسق أو عشرة أوسق فيجب عليه أن يدفع األجرة للمالك 
وجتب عليه الزكاة يف الزرع فهنا جهتان منفكتان األرض هلا أجرة والزرع له زكاة قال 

معناه  يكن له مال آخر وال زكاة يف قدر اخلراج إن ملوجيتمع هذا وهذا يف أرض خراجية 
يؤدي اخلراج من غلتها معناه أن خيرج اخلراج من الغلة إذًا أول شيء خيرج اخلراج والباقي 
يصري فيه الزكاة ويزكي الباقي إذا كان الباقي نصااب طبعا هذا إذا كان مل يكن له مال آخر. 

ع أجرة وملزم نعيد: مازلنا يف األرض اخلراجية فصاحب األرض اخلراجية هذه ملزم بدف
أيضا ابلزكاة وما عنده مال إال هذا الزرع الذي نتج من هذه األرض فنقول مقدار اخلراج 
ال زكاة فيه ألن هذا مثل الدين يف رقبته فأول شيء خيرج مقدار اخلراج مث بعد ذلك الباقي 

نه يزكيه إذا كان نصااب هذا إذا ما كان عنده أموال أما إذا كان عنده مال آخر معناه أ
خيرج خراج األرض يعين أجرة األرض خيرجها من ماله اخلاص إذًا ال زكاة يف قدر اخلراج 
إن مل يكن له مال آخر اكتبوا عندها فيؤدي اخلراج من غلتها ويزكي الباقي إن بلغ نصااب 

 وإذا أخذ من ملكه)  :زكاة العسلمعناه إن مل يبلغ نصاب فال. سننتقل اآلن إىل مسألة 
يعين أرض ليست ملك ألحد ومثل هلا ( كرؤوس اجلبال  أو مواتها أي أرض ميلك
  62يساوي تقريبا  (من العسل مائة وستني رطال عراقيا ففيه عشره ) برؤوس اجلبال 

سيكون  2.04صاع فإذا ضربناه يف  30رطل عراقي يساوي 160كيلو تقريبا ألن 
ل فأخذه فإذا بلغ فإذا أخذ من أي مكان من موات أو من أرضه وجد عس 62الناتج 
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قال اإلمام أذهب جرام   200كيلو و 6كيلو معناه أن فيه الزكاة وهي العشر أي   62
وهي من املفردات فهذه املسألة إىل أن يف العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة 

من مفردات اإلمام أمحد خالفا للجمهور فجمهور أهل العلم ال يرون وجوب الزكاة يف 
ضعف هذه املسألة صاحب الفروع وهو ابن مفلح وقال يف اإلنصاف وهو  العسل وقد

املرداوي وما هو ببعيد أي تضعيف هذه املسألة وأما مسألة عمر أخذ منهم الزكاة أتولوها 
قالوا لعله أخذها منهم لكن ما أخذها على أهنا زكاة وإمنا أخذها منهم على شيء آخر 

يقول العسل  سماء على الشجر كاملن والزجنبيلوال زكاة فيما ينزل من اليعين صدقة 
نعم لكن غري العسل فال فمثل وقال كاملن والزجنبيل وهذه أشياء تنزل وجيدوهنا على 

وإن زكى ما الشجر وهي حلوة املذاق يقول هذه األشياء ال جتب فيها ألهنا ليست عسل 
ثمار والعسل هذه املعشرات مثل احلبوب وال ذكر من املعشرات مرة فال زكاة فيه بعد

يزكيها مرة واحدة خبالف النقدين وعروض التجارة يعين الذهب والفضة زكاها السنة هذه 
والسنة القادمة سيزكي واليت بعدها سيزكي مادام الذهب ابقي لكن احلبوب والثمار عنده 

ألنه غري مرصد نصاب زكاه بقي هذا النصاب للسنة القادمة ال يزكيه إال مرة واحدة 
زكاة وهذا هو التعليل ومل يرد فيه تكرار الزكاة يف احلبوب والثمار. اآلن انتقل إىل  ءللنما

"وإما أن يكون شيء آخر ليس 1: فاملعدن له احتماالن إما أن يكون ذهب وفضة"املعدن
"، فما حكمه إذا كان ذهب وفضة وما حكمه إذا كان غريمها؟ إذا كان 2ذهبا وال فضة "

واملعدن إن  شره "أ" الواجب فيه ربع العشر إن بلغ نصااب "ب" ذهب أو فضة ففيه ربع ع
كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصااب وإن كان غريمها ففيه ربع عشر قيمته 

ابختصار املعدن سنعامله معاملة الذهب والفضة   إن بلغت نصااب بعد سبك وتصفية
ل أن النصاب هو عشرين مثقال فإن كان ذهبا أو فضة وبلغ النصاب كما سيأيت بعد قلي
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درهم ففيه ربع العشر من الذهب والفضة وإن كان من غري الذهب والفضة  200أو 
فالبد أن يكون هذا الشيء قيمته تساوي نصاب فنخرج ربع العشر من القيمة قال 

إن كان املصنف بعد سبك وتصفية والسبك هو اإلذابة والتصفية أن يصفى من الشوائب 
يعين ال كافر وال مكاتب وال مدين مستغرق إذًا ملا  أهل وجوب الزكاة املخرج له من

نقول إن بلغ نصااب هذا بعد أن يصفى من الشوائب فالبد أن يصل للنصاب أما إذا بلغ 
جرام ابلشوائب لكن بدون شوائب ستكون  85جرام فبلغت  85مثقال وسيأيت أهنا  20
هنا تسعني جرام فإذا أخرجنا الشوائب كان جرام فهذا ال زكاة فيه لكن وجدان مثال أ 80

والركاز ما وجد ) : زكاة الركازجرام إذًا فيه الزكاة هذا املراد. اآلن انتقل إىل  85الصايف 
( بكسر الدال أي مدفوهنم أو من تقدم من كفار عليه أو على  من دفن اجلاهلية

  قليله وكثريهيف% 20"أ" أي ففيه اخلمس ) ما حكمه؟ قال:  بعضه عالمة كفر فقط
ويف الركاز اخلمس متفق عليه عن أيب  صلى هللا عليه وسلم( ولو عرضا لقوله  "ب" 

"ج" إذًا عرفنا احلكم األول من الركاز وهو أن فيه  هريرة ويصرف مصرف الفيء املطلق
اخلمس وعرفنا أنه يصرف يف مصرف الفيء يعين ال يوزع على الفقراء وهم األبواب 

ويصرف مصرف الفيء الركاز يصرف يف مصاحل املسلمني العامة قال الثمانية وإمنا 
 ولو أجريا لغري طلبه% منه ملن وجده 80يعين  املطلق للمصاحل كلها وابقيه لواجده

يعين ولو كان الذي وجده أجري جيء به حيفر لشيء آخر وليس ليبحث عن الركاز فوجد 
لبحث عن الركاز فحفر فوجده أصبح الركاز هذا من حقه أما إذا جيء به وقيل له أحفر ل

الركاز للمؤجر وليس لألجري والحظوا يف الركاز ليس عندان نصاب معناه أنه خيرج اخلمس 
وإن كان على شيء منه عالمة يف قليله وكثريه "ب" ألن هذا فيه إشارة إىل عدم النصاب 

يعرف سنة مث معناه أنه يعامل معاملة اللقطة  املسلمني فلقطة وكذا إن مل تكن عالمة
 ميلك مضموان لصاحبه .
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 ابب زكاة النقدين
جيب يف الذهب إذا بلغ أي الذهب والفضة ) فسر النقدين ابلذهب والفضة 

جرام على  4.25املثقال الواحد  ( عشرين مثقاال ويف الفضة إذا بلغت مائيت درهم
كون الناتج في 20خالف بينهم بعضهم يزيد قليال وبعضهم ينقص قليال  إذا ضربناها يف 

جرام من الفضة فإذا ضربناها  2.97جرام ذهب ، الدرهم اإلسالمي الواحد تقريبا  85
جرام  85تقريبا جرام فضة إذًا نصاب الذهب  595أو  594فيكون الناتج 200يف 

جرام فضة هذا هو النصاب، نصاب عروض التجارة بنصاب  594ذهب ونصاب الفضة 
جرام الذهب إىل  85لفقراء فاآلن معناه البد أن حنول األقل منهما وهو األحظ ابلنسبة ل

رايل بكم جرام الذهب من الرايالت فهب أن اجلرام من الفضة بعشرة رايل، لكن يف يوم 
إخراج الزكاة نسأل ما سعرها يف السوق فإذا وجدانها بعشرة رايل معناه أن الزكاة ستكون 

يف الفضة، فلو عندي أموال  فهذا متثيل وليس برقم صحيح ال يف الذهب وال 5940
 5940وإذا اعتربت ابلفضة فيكون  15200نقدية كم نصاهبا فإذا اعتربت ابلذهب 

 5940يعين حوايل ستة آالف رايل فاألحظ للفقراء األقل يصري النصاب األقل وهو 
معناه لو أن واحد عنده يف احلساب عشرة آالف رايل أي نقد فهل عليه زكاة؟ ابلنسبة 

فيها أما ابلنسبة للفضة فيها فسنعترب ابلفضة وهي األقل ولنفرض العكس إذا للذهب ما 
حلديث ابن عمر وعائشة نقص الذهب وازدادت الفضة سنعترب النصاب ابلذهب 

مرفوعا إنه كان أيخذ من كل عشرين مثقاال نصف مثقال رواه ابن ماجه وعن علي 
ابلدرهم اإلسالمي  ه واالعتبارحنوه وحديث أنس مرفوعا يف الرقة ربع العشر متفق علي

االعتبار ابلدرهم اإلسالمي القدمي وحنن قلنا اآلن سيصبح حتويله  الذي وزنه ستة دوانق
والعشرة  ابجلرامات هكذا وقوله يف الرقة أي الفضة وقوله يف احلديث املثقال أي الذهب
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حبة  من الدراهم سبعة مثاقيل فالدرهم نصف مثقال ومخسه وهو مخسون حبة ومخسا
على التحديد  شعري والعشرون مثقاال مخسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعه

طبعا هذا على املقاييس القدمية واملشكلة اليوم الناس ال ابلذي زنته درهم ومثن درهم 
إذا بلغ أي خملوط بغريه  ويزكى مغشوش تعرف هذا. اآلن سينتقل ملسألة جديدة قال

جرام فلو خلصنا املادة  600فضة مغشوشة وزهنا يعين عندك  خالصه نصااب وزان
جرام لكن  90جرام ليس فيها زكاة كذلك الذهب مثال  500املخلوطة هبا وصفي لنا 

 خملوطة بغريها مثل الذهب اآلن الذي تشرتيه خملوط بغريه فالبد ترى الصايف كم. 

اقيل ( ابألجزاء فلو ملك عشرة مث ويضم الذهب إىل الفضة يف تكميل النصاب) 
يعين نكملها ابألجزاء عشرة  ومائة درهم فكل منهما نصف نصاب وجمموعهما نصاب

مثاقيل يعين نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة يكمل بعضها اآلخر فلكل منهما 
يعين الذهب من  وجيزئ إخراج زكاة أحدمها من اآلخرنصف نصاب وجمموعها نصاب 

ألن مقاصدمها وزكاهتما ت النصاب الفضة والفضة من الذهب ليس هبا مشكلة إذا بلغ
يعين كأهنما جنس واحد لكن الذهب نوع والفضة نوع وكالمها  متفقة فهما كنوعي جنس

جنس واحد جنس النقد مثال ومها ليس نوعي جنس يف احلقيقة ليسا من جنس واحد 
يعين عنده ذهب وفضة تبلغ نصاب  وال فرق بني احلاضر والدينلكن مثل نوعي جنس 

يده وبعضه دين عند اآلخرين حمسوب يف النصاب لكن إخراج الزكاة له أن  بعضه حتت
( أي  وتضم قيمة العروض) خيرج وله أن يؤخر مقدار زكاة الدين يؤخره حىت يقبضه 

( كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى أو  إىل كل منهماعروض التجارة ) 
وفضة وعروض ضم اجلميع يف تكميل  له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب

  "أ" ويضم جيدمعناه أن الذهب والفضة والعروض تعامل معاملة الشيء الواحد  النصاب
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"ب" هذا يسموه لف ونشر مرتب ألنه  وتربه "أ" إىل رديئه "ب" كل جنس ومضروبه
يقول ويضم جيد كل جنس يقصد إىل رديئه ومضروب كل جنس إىل تربه يعين الذهب أو 

املضروبة يعين مضروبة عملة والترب اليت ليست مضروبة اخلالص الصايف يقول فلو   الفضة
كان عنده جيد ورديء يعين ذهب جيد ورديء أو فضة كذلك يضم هذا إىل ذلك يف 
النصاب، لو كان عنده جزء مضروب يعين داننري وجزء ترب ليس مضرواب فيضمه يف 

وخيرج ن الثاين يضمها ويكمل النصاب النصاب عشرة مثاقيل من األول وعشرة مثاقيل م
لكن عند اإلخراج فيخرج من هذا ومن ذاك من األول ومن الثاين من  من كل نوع حبصته

هذا تفضل  واألفضل من األعلىاجليد ومن الرديء ومن املضروب ومن غري املضروب 
يعين مع  وجيزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضلمنه واألفضل أن خيرج من األعلى 

زايدة يعين جتوز الزايدة مع تساوي القيمة يعين عندما خيرج ال أبس أن خيرج من هذا ومن ال
ذاك مث بعد ذلك لو أخرج من اجليد ومل خيرج من الرديء ليس هناك حرج فهذا أفضل 
وجيزئ أيضا أن خيرج من الرديء لكن مع زايدة حبيث تساوي اجليد. اآلن انتقل إىل 

هب ومن الفضة للرجال والنساء سيبدأ ابلذكر ما الذي يباح مسألة ما الذي يباح من الذ
ويباح للذكر من الفضة ) للذكر من الفضة مث سينتقل إىل الذي يباح للذكر من الذهب 

الورق  اختذ خامتا من ورق متفق عليه صلى هللا عليه وسلمألنه هذا األول  ( اخلامت
ه ومن غريه واألوىل جعله يف واألفضل جعل فصه مما يلي كفه وله جعل فصه منالفضة 

ويكره أن يكتب عليه ذكر هللا للنهي الذي ورد يف هذا  يساره ويكره بسبابة ووسطى
ولو اختذ لنفسه عدة لدخول اخلالء ألنه سيدخل اخلالء وهو يف يده قرآان أو غريه 

اختذ  هل اخلامت الفضة فيه زكاة ؟ املذهب أنه ليس فيه زكاة أما لو خواتيم مل تسقط الزكاة
خواتيم كثرية املصنف يقول ما كان داخل دائرة العادة ال زكاة وما خرج عن العادة فيه 
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الزكاة يعين اختذ خامت أو خامتني يعين معتاد فال زكاة لكن اختذ عشرين خامت هذا خرج عن 
ولو اختذ لنفسه عدة خواتيم مل تسقط العادة فإذاً فيه الزكاة يف الزائد أما يف األصلي فال  

إال أن يتخذ ذلك معناه أهنا تسقط فيما مل خترج عن العادة  الزكاة فيما خرج عن العادة
يعين مبعىن أنه لو كثرت اخلواتيم ألنه ليس لنفسه فاختذ خامت له ولولده  لولده أو عبده

هذا الثاين  ( قبيعة السيف( يباح له )  و) ولعبده فتسقط قال إال يعين فتسقط الزكاة 
يعين على طرف قبضة السيف فأحياان حيلوهنا ابلفضة  لى طرف القبضةوهي ما جيعل ع

ويف  فضة رواه األثرم صلى هللا عليه وسلمقال أنس كانت قبيعة سيف رسول هللا 
أي النطاق الذي يلف على  (حلية املنطقة ( يباح له ) و ) السنن أيضا سينتقل للثالث 

هذا احلزام لو حاله بشيء من  ياصةوهي ما يشد به الوسط وتسميها العامة احلالوسط 
(  وحنوه) هذا دليل هذه املسألة  واختذ الصحابة املناطق حمالة ابلفضةالفضة جاز ذلك 
أي  كحلية اجلوشن  أي قبيعة السيف وحلية املنطقة وما شاهبها قال أي حنو ما ذكر

يف  الذي واخلفأي حلية اخلوذة وهي املغفر الذي يوضع على الرأس  واخلوذةالدرع 
 ومحائل سيفوهذا يلبس حتت اخلف وليس له قدم وحلية محائل السيف  والزان الرجل

فوجب أن يعين هي يف معىن املنطقة ألن ذلك يساوي املنطقة معىن وهي عالئقه قال 
فحلية املنطقة جاءت ابلنص وقيس  يعين إذاً هذه األشياء قياسا على تلكيساويها حكما 

شيخ اإلسالم ابن تيمية فارس املعقول إىل الشيخ تقي الدين قال  عليها ما يساويها معىن
يعين جعبة السهام أيضا  قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاباملنقول كما يقولون 

يقولون هذا شيء كل هذه أدوات حرب والكالليب اليت  والكالليبحليتها ال حرج  
له يعين يشبه ذاك يف أنه يسري هذا تعلي ألنه يسري اتبعمتسك هبا العمامة عمامة املقاتل 

اآلن  وال يباح غري ذلكاتبع فهو حلية ليست خالص ليس ذهبا وال فضة خالصة 
 كاللجم وحتلية الدواة  "2"ولباس اخليل "1"كتحلية املراكبسيذكر أمثلة ملا ال يباح 
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 للرأس "6"واملشط وهو حزام يوضع على اخلصر "5" والكمران "4"واملقلمة "احملربة3"
 "9" واملرآة ما يوضع يف املكحلة ويستخدم يف تكحيل العني "8"وامليل "7"كحلةوامل

 )" عرفنا ما يباح للذكر من الفضة اآلن نعرف ما يباح للذكر من الذهب 10" والقنديل
ألن عمر كان له سيف فيه سبائك " 1"( من الذهب قبيعة السيف ( يباح للذكر )  و

مسمار من ذهب ذكرمها أمحد وقيدمها  من ذهب وعثمان بن حنيف كان يف سيفه
 كان وزهنا مثانية مثاقيل  صلى هللا عليه وسلمابليسري مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النيب 

وما فيحتمل أهنا كانت ذهبا وفضة وقد رواه الرتمذي كذلك ) هذا كثري، ما اجلواب؟ 
"ألن عرفجة كرابط أسنان هذا الثاين كاألسنان مثال  ( دعت إليه ضرورة كأنف وحنوه

صلى هللا بن سعد قطع أنفه يوما الكالب فاختذ أنفا من فضة فأننت عليه فأمره النيب 
فاختذ أنفا من ذهب" رواه أبو داود وغريه وصححه احلاكم وروى األثرم  عليه وسلم

عن موسى بن طلحة وأيب محزة الضبعي وأيب رافع اثبت البناين وإمساعيل بن زيد بن 
وإىل قريب كانوا الناس يستعملون  بد هللا أهنم شدوا أسناهنم ابلذهباثبت واملغرية بن ع

الذهب يف األسنان لكن اآلن اعتقد أن املسألة اختلفت  فاآلن توجد من املواد اليت 
توضع يف األسنان يعين بدل األسنان الصحيحة أو األسنان الغري صحيحة أقوى من 

إىل أهل االختصاص وهم األطباء  الذهب وأفضل من الذهب وعموما مرد هذه املسألة
أطباء األسنان هم يعرفون هل هناك مادة تغين عن الذهب فإن وجدت فال يلجأ إىل 
الذهب ألن هذا ضرورة وما دعت إليه ضرورة وهو حيتاج إىل سن وال يوجد شيء مثل 
الذهب يعيش ويتحمل التغريات فإذا وجدت مادة أخرى تغين عن الذهب فليست 

لكين ال أقطع هبذا الكالم ولكين أشري إذا كان األطباء اآلن يقولون هبذا بضرورة صارت و 
فنعم وإذا كانوا ال يقولون بذلك ويقولون مازال الذهب أفضل وغريه ال يقوم مقامه وهللا 
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انتقل  ( ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادهتن بلبسه ولو كثر) أعلم 
يف  واخللخال يف العنق كالطوق  عادة بلبسه مثل:للنساء فالنساء يباح هلن ما جرت ال

هذه أنواع من القالئد  وما يف املخانق واملقالد يف األذن والقرط يف اليد والسوار الساق
:" أحل صلى هللا عليه وسلم وما أشبه ذلك لقوله يف الرأس والتاجتوضع يف العنق 

حتل أي للذكر واألنثى ا الذهب واحلرير لإلانث من أميت وحرم على ذكورها" ويباح هلم
ألن اجلوهر ليس بذهب وال فضة. اآلن سينتقل إىل التختم بغري الذهب جبوهر وحنوه 

هذه  وكره ختتمهما حبديد وصفر وحناس ورصاصوالفضة ما حكمه؟ يقول يكره قال: 
 ) وال زكاة يفاألشياء األربعة يقول تكره للرجل واملرأة ملاذا؟ قالوا أهنا حلية أهل النار  

) كل حلي مباح للرجل أو للمرأة ال زكاة فيه ( أي حلي الذكر واألنثى املباح  حليهما
ليس يف احللي زكاة" رواه :" صلى هللا عليه وسلم( لقوله  املعد لالستعمال أو العارية

وهو قول أنس وجابر ورواه الدارقطين لكن فيه ضعف هذا احلديث   الطرباين عن جابر
حىت ولو مخسة من الصحابة يقولون ليس يف احللي زكاة  ء أختهاوابن عمر وعائشة وأمسا

من الزكاة يقول يعين  اختذ الرجل حلي النساء إلعارهتن أو ابلعكس إن مل يكن فرارا
وإن  ) حىت لو كان ليس للمرأة بل لرجل طبعا ال يلبسه لكن يعريه للنساء فال زكاة فيه

ثالثة صور للكراء يعين يؤجره أو النفقة  ( ا) للكراء أو النفقة أو كان حمرم( احللي  أعد
يضعه عنده كلما احتاج شيئا ابعه وأنفق على نفسه أو كان حمرما أي احللي الذي عنده 

هذه ال حتل ال للرجل وال  وجلام وآنية للخيل كسرجحمرم ففيه الزكاة ألنه ال يلبس مثل: 
وزان ألهنا إمنا سقطت مما أعد ( إن بلغ نصااب  ففيه الزكاة) للمرأة فإذًا فيها الزكاة 

فإن كان معدا  لالستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى األصل
إذا كان احللي معد للتجارة جتب الزكاة يف كالعروض  للتجارة وجبت الزكاة يف قيمته

اج ومباح الصناعة إن مل يكن للتجارة يعترب يف النصاب بوزنه ويف اإلخر قيمته كالعروض 
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مباح الصناعة إذا مل يكن للتجارة يعين حلي مباح  الصناعة يعين مصنوع على  بقيمته
شكل أساور أو خوامت وكذا وليس للتجارة هو للقنية أو للنفقة فيعترب يف النصاب بوزنه 
ويف اإلخراج بقيمته ألننا نعترب الصنعة فالصنعة جزء من القيمة يعين ملا نقول جرام الذهب 

حق  200فالـ  2200يبيعه بـ 2000جرام بكم؟  10ولو عندك خامت رايل  200بـ
وُيرم أن ُيلى مسجد أو ميوه سقف الصنعة فيقول عند اإلخراج بقيمته اعتبارا للصنعة 

جتب فيه شيئني إزالته ألنه حمرم  وجتب إزالته وزكاتهوهو الذهب أو الفضة  أو حائط بنقد
أي  إال إذا استهلك فلم جيتمع منه شيءبشرطه أن يبلغ النصاب بشرطه وزكاته أيضا 

 بعرضه على النار فال إزالة وال زكاة عند ذلك.

 ابب زكاة العروض

العروض مجع عرض إبسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء ألجل ربح مسي بذلك ألنه 
اآلن سيذكر شروط وجوب الزكاة يف  يعرض ليباع ويشرتى أو ألنه يعرض مث يزول

" 1"(  بفعله ( أي العروض ) إذا ملكها) أ ابلشرط األول قال: عروض التجارة سيبد
كالبيع والنكاح واخللع وقبول اهلبة والوصية   والشرط الثاين بنية التجارة، بفعله مثل:

ولو بغري معاوضة مثل النكاح فالبيع مبعاوضة والنكاح بغري معاوضة  واسرتداد املبيع
ا ملكها بفعله سواء مبعاوضة أو بغري معاوضة واخللع بغري معاوضة أي بال مقابل إذًا إذ

هذا الشرط األول معناه أن هناك متلك بغري فعله فيختل الشرط فمثل ماذا بغري فعله؟ مثل 
املرياث أيخذه اإلنسان بغري فعله يعين مبجرد أن ميوت مورثه يدخل اإلرث يف ملكه بدون 

بنية ) بفعله. الشيء الثاين قال:  إذن وبدون موافقته وبدون فعل منه إذًا البد أن ميلكها
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وعنه عن اإلمام امحد تصري للتجارة مبجرد النية وال يشرتط  عند التملك" 2"(  التجارة
( عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن  بنية التجارة) مسألة الفعل 

يعين إذا ابع عروض وأخذ عروض أخرى فهو مستصحب نية التجارة. الشرط  عرضها
إذا بلغت أقل  ( زكى قيمتهامن أحد النقدين ) " 3"(  وبلغت قيمتها نصااب)  :الثالث

النصابني فهنا يزكي قيمتها، يف الذهب سيزكي ذهب والفضة فضة، يف عروض التجارة 
(  زكى قيمتها)  القيمة، يف جتارة الثياب ال خيرج ثياب أو جتارته أرز ال خيرج أرز قال:

ألننا اعتربان النصاب بقيمتها وليس العتبار النصاب هبا أي القيمة  ألهنا حمل الوجوب
قال يف الكشاف هذه زايدة ألهنا ليست حمل الوجوب  وال جتزئ الزكاة من العروضهبا 

فإخراجها كاإلخراج من غري جنس ألن حمل الوجوب هو قيمة العروض فلو أخرجها من 
ذهب فأخرجها مثال ثياب العروض معناه أخرجها من غري جنس الزكاة مثل لو كان عنده 

أو أخرجها مواشي ال تصح هذه كذلك يقولون املكان حمل الوجوب هو القيمة وقال 
الشيخ تقي الدين جيوز األخذ من عينها أيضا هذا رأي له وهو مذهب أيب حنيفة أما 
املذهب أن أيخذ من قيمتها وليس من عينها فتاجر القماش ال خيرج قماش بل قيمة 

( غري  فإن ملكها بـ)  يتكلم عن اختالل الشروط هذه أو بعضها قال:القماش. اآلن س
مل تصر )  ( أي التجارة هبا بفعله بغري نية التجارة مث نواها( ملكها )  إرث أوفعله كـ ) 

لو اشرتى عروض أو ملك بغري فعله كاإلرث فنوى هبا التجارة فال تصلح أن تتحول  (  هلا
بغري نية جتارة لالقتناء مث أرادها للتجارة ال تصلح ال تتحول لعروض جتارة أو اشرتاها بفعله 

اكتبوا: حىت يبيعها وحيول على (  مل تصر هلا) للتجارة، مىت تتحول؟ اكتبوا عندها قال 
مثنها احلول معناه أنه يبيعها وبعد ذلك هذا الثمن إذا حال احلول عليه يزكيه أو يشرتي 

( أي جتارة  مل تصر هلا)  د ذلك تكون للتجارة قال:ابلثمن عروض جتارة بنية التجارة فعن
فيه استثناء  فال تصري هلا مبجرد النية إال حلي لبس ألهنا خالف األصل يف العروض
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يقول حلي اللبس إذا نواه للقنية لو اشرتى حلي ذهب أو فضة يقصد به اللبس ال زكاة 
إذا نواه ل فيها الزكاة قال فيه مث نواه للتجارة يتحول للتجارة ألن الذهب والفضة األص

( العروض وتقوم  )ألن هذا هو األصل يف الذهب والفضة   لقنية مث نواه للتجارة فيزكيه
 ( أي فضة أو ورقأي ذهب )  ( احلول ابألحظ للفقراء من عني( متام ) عند  )

األحظ األقل، نقومها ابألقل فإذا كان نصاب الفضة ستة آالف ونصاب الذهب مخسة 
فإن بلغت ف فنقوم العروض نعترب نصاب العروض هو الستة آالف أي األقل  عشر أل

) وال يعترب ما اشرتيت قيمتها نصااب أبحد النقدين دون اآلخر اعترب ما تبلغ به نصااب  
يعين ال ننظر ونقول ال هذه البضاعة اشرتينها ابلذهب إذاً نصاهبا ( ال قدرا وال جنسا به 

لبضاعة اشرتينها ابلفضة فنصاهبا يكون ابلفضة ال نعترب ما نصاب الذهب أو نقول هذه ا
يعين ال تعترب ما اشرتيت به  روي عن عمر وكما لو كان عرضااشرتيت به وال نلتفت هلا 

سواء أن كان ذهب أو فضة أو عروض ال ننظر إىل ما اشرتيت به. انتقل اآلن إىل مسألة 
رمة الصنعة يعين هو يبيع إماء عنده أمة اكتبوا عندها حلوتقوم املغنية ساذجة أخرى قال: 

مغنية حتسن الغناء فقيمتها مغنية مثال ألفني رايل وقيمتها ساذجة يعين بدون ما تعرف 
حتسن الغناء هذا ألف رايل فنقومها يف السلعة أبلف وهذا حلرمة الصنعة أي ال نقوم 

أصال، فلما أنيت عنده عبد خصي وال جيوز خصي العبد  واخلصي بصفتهالصنعة احملرمة 
نقومه فالعبد املخصي أبلفني وغري املخصي أبلف يعين هل نلتفت حلرمة الصنعة هنا 
نلتفت فاخلصي بصفته معناه بقيمته فالفرق بينهم أن املغنية أصال صنعتها حرام ابتداءا 
ودواما خبالف اخلصي فاحلرمة يف اإلبتداء وليست يف االستدامة يعين ابتداء خصيه ال 

ما استدامة كونه خمصي بعد ذلك ما فيه إشكال إذًا جلواز االستدامة وإن حرم جيوز أ
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بل ابلوزن لو كان يبيع ذهب وفضة  وال عربة بقيمة آنية ذهب و فضةالفعل يف ابتداءه 
 فالعربة ابلوزن.

( ألن وضع  ) وإن اشرتى عرضا بنصاب من أمثان أو عروض بين على حوله 
دال ابلعروض واألمثان فلو انقطع احلول لبطلت زكاة التجارة على التقليب واالستب

يعين ابختصار قلنا الذهب والفضة وعروض التجارة إذا استبدلناها ببعض هذا ال التجارة 
يقطع احلول استبدل ذهب بفضة مث استبدل فضة بعروض جتارة مث عروض التجارة بذهب 

ول وإال لن يكون هناك مث الذهب بعروض جتارة مث عروض التجارة بفضة فال ينقطع احل
( على حوله  سائمة مل ينب( نصاب )  بـ( أو ابعه )  وإن اشرتاه) زكاة لعروض التجارة 

نعم انقطع، عنده عروض جتارة ابعها وأخذ بدهلا هبيمة أنعام وهي جنس آخر شيء 
خمتلف لكن الثالثة هذه نعتربها يف حكم اجلنس الواحد وهي الذهب والفضة وعروض 

الختالفهما يف النصاب ال فإذا اشرتاها بنصاب سائمة مل ينب على حوله التجارة ق
لو عنده سائمة يريدها للنسل أو  والواجب إال أن يشرتي نصاب سائمة للتجارة

للتسمني هذه زكاهتا زكاة هبيمة األنعام لكن لو عنده سائمة للتجارة تصري هذه السائمة 
رة مبثله للقنية ألن السوم سبب للزكاة إال أن يشرتي نصاب سائمة للتجاعروض جتارة 

يعين إذا اشرتى نصاب سائمة للتجارة ومثله للقنية يعين كان عنده نصاب جتارة أو كان 
عنده شيء للقنية هبيمة أنعام فاستبدهلا بنصاب آخر من هبيمة األنعام بنية التجارة قال 

ملعارض يثبت حكم قدم عليه زكاة التجارة لقوهتا فبزوال األن السوم سبب للزكاة 
إذًا يف هذه املسألة إذا اشرتى نصاب سائمة للتجارة مبثله للقنية فالذي   السوم لظهوره

كان عنده للتجارة استبدهلا ابعها واشرتى هبا نصاب آخر لالقتناء فزال العارض أيهما 
أقوى إذا اجتمعت القنية والتجارة؟ التجارة فعروض التجارة أقوى فإذا زالت عروض 
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إذا ملك  ومن ملك نصااب من السائمة لتجارة فعليه زكاة جتارةرة فيزكيها لالقتناء التجا
وإن مل تبلغ قيمتها نصاب جتارة فعليه زكاة نصاب سائمة بنية التجارة فعليه زكاة جتارة 

وإذا اشرتى ما يصبغ به ويبقى أثره  أي يزكيها كسائمة إذا تعذر أن يزكيها كتجارة  السوم
" 1إذا اشرتى ما يصبغ به "وه فهو عرض جتارة يقوم عند حوله كزعفران ونيل وحن

ويبقى أثره مثل الزعفران وكذا معناه هذه األشياء يشرتيها ليصنع هبا حلوى أو كذا فمثل 
وكذا  هذه األشياء اليت تدخل يف التجارة يقول تعترب من عروض التجارة يقوم عند حوله

كل هذه نقومها   كسمن وملح  "3" دهن بهليدبغ به كعفص وما ي "2" ما يشرتيه دابغ
 "2"وأمتعة التجارة "1"وال شيء يف آالت الصباغ يف هناية السنة مع عروض التجارة

هذه مسألة مهمة طبعا األمثلة اليت ذكرها  إال أن يريد بيعها معها "3"وقوارير العطار
املؤسسة أو راعي  املصنف ال تصلح كلها لليوم واملقصود أن راعي الدكان ملا أييت أو راعي

الشركة إذا جاء خيرج الزكاة ففي أشياء ال يزكيها يعين مثال ميكن أن يقال أن هذه الشركة 
رأس ماهلا عشرة مليون رايل فننظر هذه العشرة مليون إىل أين ذهبت فنجد مثال عنده 

سسة أاثث قيمته مليون رايل فهذا ال زكاة فيه يعين الزكاة ليست يف قيمة الشركة أو املؤ 
وإمنا الزكاة يف األموال املوجودة يف الشركة أو املؤسسة ومعدة للتجارة فأحياان يكون عنده 
عشرة مليون رايل مخسة مليون ذهبت يف أمور أخرى كتأثيث وإجيارات ودعاايت واشرتى 
سيارات للتوزيع والبضاعة قيمتها مخسة مليون فقط أو كان مصنعا فاملصنع ممكن يكون 

يون لكن فيه مخسني مليون آالت وفيه ميكن عشرين مليون أخرى أتثيث قيمته مائة مل
وإجيارات ومصاريف كثرية لكن صايف البضاعة املعدة وموجودة للبيع مثال ثالثني مليون إذاً 

من عقار يعين للتأجري  وال زكاة يف غري ما تقدم وال يف قيمة ما أعد للكراءسيزكي هذه 
وظاهر كالم األكثر رات يؤجرها هذه ال زكاة يف قيمتها عنده عمارة أو عنده سيا وحيوان
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يعين كالم أكثر الفقهاء يقولون لو أن هذا الرجل أكثر  ولو أكثر من شراء العقارات فارا
من شراء العقارات فرارا من الزكاة فال زكاة فيها أي ال زكاة يف قيمتها وإمنا الزكاة يف دخلها 

ؤجرة فاإلجيار الذي أييت بعد خصم املصاريف فعنده سيارات مؤجرة وعنده عقارات م
فالعمارة هذه دخلها مائة ألف لكن فيه عشرة آالف رايل مصروف حلارس ولكهرابء 
وإصالحات ومصعد وكذا فالباقي الذي يستلمه هو الذي يزكى إذا حال احلول فمىت 

نه اآلن أصبح حيول احلول من االستالم أم من العقد؟ من العقد طبعا ألنه إذا بدأ العقد كأ
له يف ذمة املستأجر مبلغ من املال فالزكاة هي ربع العشر بشرط أن حيول احلول فمن بداية 

               العقد حتسب الزكاة. 

 ابب زكاة الفطر

املصدر هو اإلفطار واسم املصدر هو الفطر هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا 
ا ساوى املصدر يف الداللة على احلدث ألن املصدر والفرق بينهما أن اسم املصدر هو م

يدل على احلدث فلما نقول إفطار هذا يدل على حدوث الفطر فما سواه يف الداللة 
هو اسم مصدر من  على احلدث لكن مل يساويه يف اشتماله على مجيع احلروف قال:

فهذه صدقة خبالف زكاة املال وهذه يراد هبا الصدقة عن البدن  أفطر الصائم إفطارا
 وإضافتها إىل الفطر من إضافة الشيء إىل سببهعن املال وزكاة الفطر صدقة عن البدن 

وهو الفطر من رمضان ألن سبب زكاة الفطر هو الفطر من رمضان فنصبت له. اآلن بدأ 
( من أهل  وجتب على كل مسلم) يذكر املصنف الشروط على من جتب زكاة الفطر؟ 

صلى هللا عليه مال يتيم لقول ابن عمر فرض رسول هللا البوادي وغريهم وجتب يف 
زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعري على العبد واحلر والذكر واألنثى  وسلم

والصغري والكبري من املسلمني وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة متفق 
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يعين  ( أي عنده فضل له)  إذاً األول من املسلمني، الشرط الثاين: عليه ولفظه للبخاري
أي واحد عنده زايدة عن (  يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله)  زاد عنده

قوت عياله وقوته صاع فإذًا خيرج عن نفسه وإذا وجد أكثر خيرج عن نفسه وعن أوالده 
 :"ابدأ بنفسك مث مبن تعول"صلى هللا عليه وسلمألن ذلك أهم فيجب تقدميه لقوله 

هذا احلديث هبذا اللفظ ال يعرف، احلديث بلفظ مسلم: "ابدأ بنفسك فتصدق طبعا 
أي ال يشرتط أن ميلك وال يعترب لوجوهبا ملك نصاب عليها فإن فضل شيء فألهلك". 

وإن  النصاب لكي خيرج زكاة الفطر لكن يشرتط أن ميلك النصاب حىت خيرج زكاة املال
أي بعدما  فأتوا منه ما استطعتم فضل بعض صاع أخرجه حلديث إذا أمرتكم أبمر

حصر قوت عياله ونفسه وجد عنده زايدة بعض صاع نصف صاع أو أقل أو أكثر أخرجه 
 ( لنفسه أو ملن تلزمه مؤونته حوائجه األصلية( يعترب كون ذلك كله بعد )  و) 

وهي ثياب املهنة  من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة قال: واحلوائج األصلية مثل:
أي ال يطالب أن يبيع شيء من أاثث البيت لكي خيرج زكاة الفطر وحنو ذلك   واخلدمة

 ( ألهنا ليست واجبة يف املال ال مينعها الدين) أو يبيع سيارته أو يبيع كتب العلم وكذا 
أي لو كان عليه ديون خيرج زكاة الفطر وحنن سبق عندان يف زكاة املال أن الدين مينع زكاة 

( أي طلب الدين  إال بطلبه ) لفطر ال مينعها إال يف حالة وهي:املال لكن يف زكاة ا
يعين إال إذا كان الدائن يطالب  فيقدمه إذاً ألن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم

فهنا ال خيرج زكاة الفطر وإمنا يسدد هلذا الدائن الذي يطالب بدينه. كيف خيرج زكاة 
مسلم ( عن )  و( ملا تقدم )  عن نفسهلفطر ) ( زكاة ا فيخرج) الفطر وعن من خيرج؟ 

من الزوجات واألقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤونته  ميونه أي ينفق عليه مثل: (  ميونه
لعموم أقاربه الذين يلزمهم النفقة عليهم  وزوجة عبده احلرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه
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تلزمه فطرة من ميونه من  : "أدوا الفطر عمن متونون" والصلى هللا عليه وسلمقوله 
ابن أو كذا كافر فال خيرج عن هذا  " فلو كان ينفق على قريب له أو كان عنده1" الكفار

ألنه ال يطهره إال أي ال يطهر  ألهنا طهرة للمخرج عنه والكافر ال يقبلهاالكافر 
عبده يعين ال تلزم الكافر وعن عبده املسلم يعين ال تلزم الكافر عن  اإلسالم ولو عبدا

يعين قال هلم  استأجرمها بطعامهماأي مرضع  "3"وظئر "2"وال تلزمه فطرة أجرياملسلم 
تعالوا اعملوا معي رمضان وأان أنفق عليكم وأطعمكم شهر رمضان فهذا اإلطعام هو أجرة 

وال من وجبت نفقته يف بيت خبالف النفقة فليست نفقة مثل النفقة على األوالد والزوجة 
 انت نفقته يف بيت املال مثل اللقيط فهذا ال جتب إخراج زكاة الفطر عنه" من ك4"املال 

( أدى فطرته لعموم احلديث السابق  شهر رمضان( تربع مبؤونة شخص مجيع )  ولو) 
أما لو تربع لشخص ببعض الشهر فال تلزمه فطرته.  خبالف ما لو تربع به بعض الشهر

ال يستطيع للجميع يستطيع أن خيرج  لو عجز عن اإلخراج عن اجلميع يعين عنده لكن
( وقدر على البعض )  وإن عجز عن البعض) عن بعضهم دون البعض فكيف يرتبهم؟ 

لوجوب نفقتها  " 2" (فامرأته ألن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرهتا )  "1" ( بدأ بنفسه
ل عقد ألن النفقة عليها معاوضة هو ينفق عليها يف مقاب مطلقا وآلكديتها وألهنا معاوضة

ألن هذا الرقيق ليس له منفق إال لوجوب نفقته مع اإلعسار " 3"(  فرقيقه) الزوجية 
فهو املسئول عن نفقته لو كان ولو مرهوان أو مغصواب أو غائبا أو لتجارة هذا السيد  

هذا العبد مرهون يف دين أو كان مسروق أو غائب أو كان عبد للتجارة يتاجر ابلعبيد 
 فأبيه) على األبلتقدميها يف الرب " 4"(  فأمه) خيرج عنهم زكاة الفطر فتلزمه نفقتهم إذاً 

فأقرب لوجوب نفقته يف اجلملة )  "6"(  فولدهحلديث من أبر اي رسول هللا )  "5"( 
 ألنه أوىل من غريه فإن استوى اثنان فأكثر ومل يفضل إال صاع أقرع "7" ( يف مرياث

ان وما بقي إال صاع واحد فيعمل قرعة وخيرج عن يعين يقرع بني االثنني يعين عنده ابن
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لو بني ثالثة فكل حبسب ملكهم فيه كنفقته  ( والعبد بني شركاء عليهم صاع)  أحدمها
وكذا حر وجبت نفقته على واحد خيرج ثلث الصاع فنفقته جتب على هؤالء الثالثة أثالاث 

خوين فكذلك زكاة الفطر مثال أخ فقري وعنده أخوين فنفقته على هذين األ اثنني فأكثر
( أن خيرج )  ويستحبيوزع الصاع بينهم حبسب النفقة ألن الفطرة اتبعة للنفقة ) إذاً 

ألهنا لو تعلقت به قبل ظهوره  وال جتب عليه رضي هللا عنه( لفعل عثمان  عن اجلنني
دة فنحن خنرج الزكاة ابلنسبة لبهيمة األنعام يف املوجو   لتعلقت الزكاة أبجنة السوائم

فيقول هذه مثل تلك وهذه مل يقل هبا أحد. اآلن سيذكر بعض الناس ال جتب زكاة الفطر 
" أي العاصية لطاعة الزوج 1"(  انشزة ( زوجة ) وال جتب لـ) عنهم مع قرابتهم قال: 

" لو كانت الزوجة 2" ألنه ال جتب عليه نفقتها وكذا من مل جتب نفقتها لصغر وحنوه
يعين ولو كانت هذه الزوجة  ألهنا كاألجنبية ولو حامالال فطرة  صغرية عند أهلها فإذاً 

الناشز حامل فإذًا ال فطرة وجتب النفقة للجنني وليس هلا هي أي مع وجوب النفقة 
أي  تسلمها ليال فقط وجتب على سيدها" 3"وال ألمة للحمل يف بطنها وليس هلا 

خرجت عن نفسها فال حرج. أو ليست له فليس عليه زكاة فطر يف حقها. لو أن الزوجة أ
االبن أخرج عن نفسه فال حرج بدون أن يستأذن األب وهذا ألهنا مطالبة به أصال وإمنا 

) أي القريب  ( كالزوجة والنسيب املعسر ومن لزمت غريه فطرته) الزوج أخرجها عنها 
ما فإذا أخرج الزكاة بدون (  أجزأت ( أي إذن من تلزمه ) فأخرج عن نفسه بغري إذنه

هبا  ابتداءألن االبن أو الزوجة هي خماطبة  ألنه املخاطب هبا ابتداءيستأذن أابه فالتعليل: 
والغري متحمل ومن أخرج عمن ال تلزمه فطرته إبذنه أجزأ وإال والزوج هو متحمل عنها 

اآلن العكس لو أن الزوج هذا أخرج عن الزوجة وأخرج عن أختها مثال وهو ال تلزمه  فال
ا فلو أخرج عمن ال تلزمه فطرته فيقول إذا كان إبذنه أجزأ وإال فال . اآلن نفقة أخته
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سينتقل إىل وقت الفطرة ومىت جتب؟ زكاة الفطر جتب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر 
فبغروب الشمس  29رمضان إذا كان الشهر  29رمضان أو  30يعين أبذان املغرب يوم 

كافرا فأسلم قبل الغروب تلزمه زكاة الفطر، وجبت زكاة الفطر وينبين على هذا من كان  
بعدما أذن املؤذن أسلم فال تلزمه، امرأة حامل ولدت قبل الغروب فتلزمه زكاة الفطر عن 
هذا الولد، أما بعد الغروب فال تلزمه ألنه كان جنني وقت الوجوب، اشرتى عبدا قبل 

مه بل الذي يلزمه هو سيده الغروب فتلزمه زكاة الفطر أما لو اشرتاه بعد الغروب فال تلز 
( إلضافتها إىل الفطر  الفطر( عيد )  بغروب الشمس ليلة( الفطرة ) وجتب ) األول 

واإلضافة تقتضي االختصاص والسببية وأول زمن يقع فيه الفطر من مجيع رمضان 
(  أو ملك عبدا( أي بعد غروب ) فمن أسلم بعده مغيب الشمس من ليلة الفطر ) 

مل ( بعد الغروب )  أو ولد له( زوجة ودخل هبا بعد الغروب ) و تزوج أبعد الغروب ) 
( إن وجدت هذه  و( يف مجيع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب )  تلزمه فطرته

اآلن  ( الفطرة ملن ذكر لوجود السببتلزم ( أي قبل الغروب )  قبله األشياء )
ا قبل ذلك سيقول نعم سينتقل ملسألة جديدة هل جيوز أن نعجل زكاة الفطر أي خنرجه

( ملا روى  قبل العيد بيومني فقط( معجلة )  وجيوز إخراجها) جيوز يوم أو يومني فقط 
صدقة الفطر  صلى هللا عليه وسلمالبخاري إبسناده عن ابن عمر "فرض رسول هللا 

من رمضان وقال يف آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني" وعلم من قوله 
" أغنوهم عن الطلب يف هذا  صلى هللا عليه وسلم:جتزئ قبلهما لقوله فقط أهنا ال 

االستدالل ملاذا يومني فقط؟   اليوم" ومىت قدمها ابلزمن الكثري فات اإلغناء املذكور
ألنه قال أغنوهم يف هذا اليوم واحلديث بدون لفظ الطلب فتقدميها بزمن كثري ال يغنيهم 

وم. اآلن سيذكر وقت اإلخراج األفضل واملكروه يف هذا اليوم سيغنيهم قبل هذا الي
(  و )والقضاء ثالث أحكام أو ثالث صور   إذاً أفضل وقت هو يوم العيد قبل الصالة 
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حلديث ابن عمر " 1"(  الصالة أفضل( مضيه إىل )  يوم العيد قبلإخراجها ) 
الة الثانية تكره احلأي يوم العيد بعد الصالة " 2" ( وتكره يف ابقيهالسابق أول الباب ) 

يف ابقي يوم العيد بعد الصالة ابقيه معناه إىل املغرب يكره أن خيرجها قبل الظهر بعد 
الظهر بعد العصر قبل املغرب هذا مكروه فإذا أذن املغرب يف يوم العيد يصري حيرم 

( ويكون  يومه ويقضيها بعد) ويقضيها يصري خيرجها بعد ذلك قضاء قال ويقضيها ثالاث 
بقوله أغنوهم يف هذا اليوم  صلى هللا عليه وسلم ( بتأخريها عنه ملخالفته أمره اآمث )

رواه الدار قطين من حديث ابن عمر وملن وجبت عليه فطرة غريه إخراجها مع فطرته 
ألن القاعدة أن زكاة املال خترج يف بلد املال  هذا املوضوع يتعلق ابملكانمكان نفسه 

لبدن خيرجها يف مكان بلد بدنه أما أوالده هو يف جدة وأوالده وزكاة الفطر خترج يف بلد ا
يف املدينة مثال قال من وجبت عليه فطرة غريه إخراجها مع فطرته مكان نفسه يعين ال 

 مكان غريه ألن هؤالء تبع له فيخرجها مكان نفسه هو.

 فصل يف مقدار زكاة الفطر

من بر أو شعري أو الغسل )  ( أربعة أمداد وتقدم يف صاع( يف الفطرة )  وجيب )
( أي سويق الرب أو الشعري وهو ما ُيمص مث يطحن ويكون  دقيقهما أو سويقهما

( يعمل من اللنب  ) متر أو زبيب أو أقط( صاع من  أوالدقيق أو السويق بوزن حبة ) 
صلى املخيض لقول أيب سعيد اخلدري "كنا خنرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول هللا 

صاعا من طعام أو صاعا من شعري أو صاعا من متر أو صاعا من  ه وسلمهللا علي
الصاع هو حجم أما الوزن ثقل فلو ملئت هذه زبيب أو صاعا من أقط" متفق عليه 
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جنس معني نقول متر مثال هل سيكون وزهنا نفس الوزن لو أين مألهتا بر أو شعري فإذاً 
ن ابلوزن فبالنسبة هلذه األشياء اليت هي التماثل يف األشياء إما أن يكون ابلكيل أو يكو 

زكاة الفطر هي ابلكيل ولكن لقلة الكيل اليوم حولوها ابلوزن فأخذوا الوزن الثقيل وحولوه 
كيلو ونصف أو كذا معناه أن زكاة 2يعين قالوا مثال مكيال صاع الرب الرزين يكون وزنه 

غالب فلو اعتمد الناس مكيال الفطر اليت خترج يف احلقيقة تكون أكثر من املطلوب يف ال
أفضل. املذهب أنه جيب إخراج زكاة الفطر من األصناف اخلمسة وال جيوز إخراجها من 
غري هذه اخلمسة أصناف املذكورة إال عند عدمها هذا هو املذهب وسنذكر بعد ذلك أن 
 فيه وجه آخر يف املذهب أنه جيوز يف كل مكيل مطعوم وال يشرتط اخلمسة فقط لكنه أتى

ابخلمسة ألن حديث ابن عمر الذي ورد يف زكاة الفطر ذكرت هذه األشياء اخلمسة فقط 
معناه أن اخلروج عن اخلمسة هذا اجتهاد خارج النص أما النص نص على مخسة أشياء 

وهو اآلن   واألفضل متر فزبيب فرب فأنفع فشعري فدقيقهما فسويقهما فأقطفقط 
يء التمر واستدلوا هلذا من فعل ابن عمر قال يرتب اخلمسة يف األفضلية قال أفضل ش

فزبيب هنا بعضه يعين مسألة الرتتيب هذه ليست قطعية لكن على العموم هذا اجتهاد 
منهم جعلوا التمر أفضل شيء بسبب ابن عمر والزبيب يشبه التمر، الرب ألنه أنفع قال 

هم واملسألة ال نص بعد ذلك فأنفع أي الباقيات وهكذا الرتتيب ابألفضلية حبسب اجتهاد
ومثر ( يقتات )  أجزأ كل حب( املذكورة )  فإن عدم اخلمسة) فيها إال بعض اآلاثر 

ويف وجه جيزئ كل مكيل مطعوم  ( كالذرة والدخن واألرز والعدس والتني اليابس يقتات
ولو قدر على األصناف اخلمسة مثل اليوم الناس خيرجون أرز فعلى املذهب املعتمد ال 

( كمسوس ومبلول وقدمي تغري معيب ( جيزئ )  ال و )الوجه الثاين يصح.  يصح وعلى
طعمه وكذا خمتلط بكثري مما ال جيزئ فإن قل زاد بقدر ما يكون املصفى صاعا لقلة 

إن قل   مشقة تنقيته وكان ابن سريين جيب أن ينقي الطعام وقال أمحد وهو أحب إيل
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اع خملوط فيخرج صاع وربع إذا كان اخللط يعين اخللط إذاً هو سيخرج صاع لكن هذا الص
فلو أراد أن خيرج زكاة الفطر   ( خلروجه عن الكيل واالدخارخبز ( جيزئ ) وال ) قليل 

خبز وقال هذا اخلبز من الشعري أو من الرب ال ألن هذا خرج عن كونه مكيال وخرج عن 
( الواحد وعكسه ما يلزم ( من أهل الزكاة )  وجيوز أن يعطي اجلماعة) كونه مدخرا 

أبن يعطى الواحد ما على مجاعة واألفضل أن ال ينقص معطى عن مد بر أو نصف 
يعين يقدر يعطيها كلها لواحد ويقدر يعطي مجاعة ما يلزم الواحد ويعطي صاع من غريه 

الواحد ما يكفي مجاعة ما فيه حتديد معني ولكن يقول األفضل أال ينقص كل واحد عن 
وإذا دفعها إىل مستحقها فأخرجها آخذها إىل  ع من غريه.مد من بر أو نصف صا 

 يعين أهل الزكاة الثمانية دافعها أو مجعت الصدقة عند اإلمام ففرقها على أهل السهام
كاشرتاط. يقول هو إذا أخرجها وهو   فعادت إىل إنسان صدقته جاز ما مل يكن حيلة

عد ذلك هذا املسكني مستحق لزكاة الفطر فرجعت له يعين هو أعطاها ملسكني وب
سيخرج عن نفسه عنده فاضل عن قوته وقوت عياله فذهب وأخرج أيضا زكاة الفطر 
فجاءت ابلصدفة عنده يعين رجع له صاعه جيوز هذا. أو مثال الصدقة زكاة الفطر مثال أو 
غريها مجعت عند اإلمام ووزعها على املستحقني وكان هو من املستحقني فعاد إليه صاعه 

 ك. لكن ال يكون حبيلة أي ال يكون ابالتفاق أعطيك زكاة الفطر وترجعها يل. فيجوز ذل

 ابب إخراج الزكاة

إذا كان عليه زكاة واجبة هل جيوز ملن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها  
يستطيع أن يتطوع اجلواب نعم خبالف الصوم عليه صوم واجب يعين صوم رمضان قضاء 

نفال فهنا يستطيع أن يتصدق تطوعا قبل أن خيرج الزكاة الواجبة فاآلن  فال ميكن أن يصوم
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( كنذر مطلق  على الفور مع إمكانه( إخراج الزكاة ) وجيب  )يتكلم عن الزكاة مطلقا 
إذاً ألن األمر املطلق يقتضي الفورية يعين إذا استطاع فيجب على الفور، ملاذا؟   وكفارة

ائق يعوقه جيب أن خيرج الزكاة على الفور وخيرج النذر جيب عليه إذا أمكنه وال يوجد ع
املطلق على الفور والكفارة على الفور، أما النذر الغري مطلق لو قال هلل علي أن أتصدق 

وكما لو طالب هبا أبلف رايل يف رمضان القادم فال جيب على الفور بل جيب إذا جاء 
ل من اإلمام ليجمع الزكوات فلو طالبه هذا الرابع لو طالبه هبا الساعي وهو املرس الساعي

وألن  هبا يلزمه أن يعطيها على الفور ملاذا ما هو التعليل؟ ما هو الدليل هلذه املسألة؟ قال:
يعين إىل  والتأخري خمل ابملقصود ورمبا أدى إىل الفواتأي حالة  حاجة الفقري انجزة

كخوف رجوع ساع على   ( إال الضرر) فوات املصلحة لكن جيوز التأخري لضرورة قال 
يعين إذا كان يف إخراجها على الفور ضرورة متنعه فيجوز ومثل هلا نفسه أو ماله وحنوه 

برجوع الساعي عليه فخاف خيرجها ويقول له الساعي ال بل أريدها أو خاف على نفسه 
وله أتخريها ألشد حاجة وقريب وجار ولتعذر إخراجها أو ماله إذا أخرجها ألي سبب 

يقول له أن يؤخر إخراج الزكاة ألسباب ألشد حاجة يعين الزكاة  ل لغيبة وحنوهامن املا
وجبت واملال موجود لكن هو ينتظر شخص فقري يعرفه حمتاج أشد من حاجة األخريني 
فرييد أن يوصلها إليه فلذلك أخرها حىت يصل إليه ويعطيه جاز ذلك له ذلك أي يباح 

يرجع حىت يعطيه فال أبس وجار كذلك أو لتعذر وقريب عنده قريب لكن مسافر فينتظره 
إخراجها من املال فالزكاة وجبت وعرف مقدارها لكن ماله ليس يف بلده بل يف بلد آخر 
فرييد أن تصل إليه أمواله حىت خيرجها جاز ذلك. اآلن سينتقل إىل حكم من منعها . من 

إايها حىت لو أخرجها  منع الزكاة نوعان فإما أن مينعها جحودا لوجوهبا فيكفر جبحده
جحدا ( أي الزكاة )  ) فإن منعهايكفر ألنه جحدها وأما إذا منعها خبال فال يكفر 

وكذا  "ب"( وكذا جاهل عرف فعلم وأصر"أ" كفر عارف ابحلكمهذا األول  لوجوهبا
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( لردته  وقتل( الزكاة منه )  وأخذت)  "ج"جاحد وجوهبا ولو مل ميتنع من أدائها
إذًا عندان كم حكم؟ سيكفر وتؤخذ منه   سوله بعد أن يستتاب ثالاثبتكذيبه هلل ور 

ويقتل لردته حدا لتكذيبه هلل ولرسوله بعد أن يستتاب ثالثة أايم والسؤال هنا كيف 
أنخذها منه وهو كافر ؟ نقول نعم لوجوهبا عليه قبل كفره فهي وجبت عليه قبل أن يرتد 

يعين  ( أو خبال) قبلها كان مسلم. الثاين: فلما أنكر وجوهبا وجحدها ثبت اآلن كفره و 
( فقط قهرا كدين اآلدمي  أخذت منهأي ومن منعها خبال من غري جحد ) منعها خبال  
 إن علم حترمي ذلك وقوتل إن احتيج إليه يعين يؤدبه القاضي مبا يراه ( وعزرومل يكفر ) 

يقول إذا امتنع  م مواضعهاووضعها اإلما إذا مل يرضى أن يدفعها خبال إال ابلقتال يقاتل،
خبال أنخذها منه ويقاتل إن احتيج إىل قتال بشرط أن يكون اإلمام يضعها يف مواضعها 

وال يكفر بقتاله لكن هو قد ميتنع عن أدائها ألنه يرى أن اإلمام ال يضعها مواضعها 
خبال فال افرض أنه قاتل اإلمام أي اإلمام قاتله ألخذ الزكاة منه بقوة وهو ميتنع  لإلمام

يكفر من أجل قتاله لإلمام وهناك رواية أنه لو قاتل أي إذا وصل احلد للقتال فهو يكفر 
ومن ادعى  وعنه إن قاتل عليها كفر إذاً يعزر إذا علم التحرمي ويقاتل إذا احتجنا إىل ذلك

 "4"أو أن ما بيده لغريه وحنوه "3"أو نقص النصاب "2"أو بقاء احلول" 1" أداءها
جاء ساعي مثال يريد الزكاة قال أان أديتها فنصدقه، قال احلول مل ينتهي،  مينيصدق بال 

النصاب انقص، هذا املال ليس يل نصدقه ألهنا عبادة مؤمتن عليها مثل الصالة يعين لو 
يف مال  ( الزكاة )وجتب ) شخص قال أان صليت فهذه عبادة مؤمتن عليها بينه وبني هللا 

ويل الصيب واجملنون هو األب مث ( يف ماهلما  فيخرجها وليهما)   ( ملا تقدم صيب وجمنون
وصيه يف املال مث احلاكم أول شيء األب فإن مل يوجد فوصيه يف املال إذا أوصى األب 
لرجل أن يكون وصيا على ولده يف األموال فهذا هو الذي خيرج الزكاة وإال فاحلاكم 
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هل  يابة ولذلك صح التوكيل فيهكصرف نفقة واجبة عليهما ألن ذلك حق تدخله الن
جتوز أن خترج الزكاة بدون نية؟ ال البد من النية، إذا كان الذي خيرجها صاحبها هو الذي 
ينوي أما إذا كان الذي خيرجها الوكيل فإذا كان الوقت قريب فاألصيل هو الذي ينوي 

إخراجها يعين لكن إذا كان الفاصل طويل فالبد أن األصيل ينوي والوكيل أيضا ينوي عند 
وال جيوز فيه ) األصيل ينوي عند إعطائها الوكيل والوكيل ينوي عند إعطائها الفقري 

( من مكلف حلديث "إمنا األعمال ابلنيات" واألوىل  إال بنية( أي الزكاة )  إخراجها
مثل الصالة أنه ينوي قبل الصالة قبل  قرن النية بدفع وله تقدميها بزمن يسري كصالة

وإذا أخذت منه قهرا  فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة وحنو ذلك حرام بقليلتكبرية اإل
ال ابطنا إذا أخذت منه قهرا مثل البخيل أجزأت يف الظاهر يعين ال نطالبه  أجزأت ظاهرا

وإن تعذر وصول إىل املالك هبا مرة أخرى أما يف الباطن فال يعين عند هللا غري مقبولة 
هذه صورة أخرى إذا مل  مام أو انئبه أجزأت ظاهرا وابطناحلبس أو حنوه فأخذها اإل

نستطع أن نصل إىل املالك فاإلمام هو الذي أخذها وأخرجها فتجزئه ظاهرا وابطنا 
والفرق ألن اإلمام له عليه والية فتكفي نية اإلمام وألن األصيل ما عنده نية عدم اإلخراج 

واألفضل أن ) إلمام عنه فيجوز ذلك فاألصيل غري موجود وجاء موعد الزكاة فيخرجها ا
ليكون على يقني من يعين صاحب الزكاة هو الذي يفرقها بنفسه  ( يفرقها بنفسه

وهو الذي جيمع الزكاة وهو مرسل من وله دفعها إىل الساعي  وصوهلا إىل مستحقها
 ما وآخذها( أي مؤديها )  هو( عند دفعها )  يقول( أن ) و ويسن إظهارها ) اإلمام 

فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما وال يعين أن يدعو فهو يف احلقيقة ورد الدعاء   ( دور 
ويقول آخذها آجرك هللا هذا ورد يف حديث ابن ماجة فيه كالم لكنه ورد جتعلها مغرما 

لكن هذا مل يرد فيدعو مبا شاء  فيما أعطيت وابرك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا
وإن وكل مسلما ثقة يقوله لكن ال يعتقد أنه ورد أو يقول غريه يعين إن قال هذا الكالم 
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وإال نوى يعين جتزأ نية املوكل واألصيل مع قرب الدفع  جاز وأجزأت نية موكل مع قرب
كره   أهليته للزكاة ومن علم أهلية آخذ موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقري

ومع عدم عادته ال جيزيه الدفع له إال ة يعين ليس هناك داعي نقول له فيه زكا إعالمه هبا
أنت تعرف أن فالن من أهل الزكاة فأعطيه ويكره أن تعلمه أبهنا زكاة وأما إذا   إن أعلمه

كنت تعلم انه هذا فالن عادته أنه ال يقبل الزكاة فالبد أن تعلمه هذا هو معناه. اآلن 
) املال وزكاة البدن يف بلد البدن  سيتكلم عن البلد أين خنرج الزكاة؟ قلنا زكاة املال يف بلد

( وجيوز نقلها إىل دون مسافة قصر من  إخراج زكاة كل مال يف فقراء بلده واألفضل
 إىل ما تقصر فيه الصالة( مطلقا )  نقلها ) وال جيوزبلد املال ألنه يف حكم بلد واحد 

ون مسافة قصر " إىل د2" يف فقراء البلد واجلائز: وجيوز نقلها "1قال األفضل هذا "( 
خارج البلد لكن مل يصل هبا أكثر من مسافة قصر والثالث وال جيوز نقلها أي حيرم. يعين 
يف البلد هذا له حكم األفضل، خارج البلد لكن مل يصل إىل مسافة قصر هذا مكروه، 
خارج البلد وبلغ مسافة قصر يعين مكان يبلغ مسافة قصر، ما الدليل على هذه املسألة؟ 

ملعاذ ملا بعثه لليمن أعلمهم أن هللا قد افرتض عليهم  ى هللا عليه وسلمصللقوله 
يعين  صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم خبالف نذر وكفارة ووصية مطلقة

" وصية ليست حمددة يف بلد 3"، الوصية املطلقة "2"، الكفارة "1هذه ال يشرتط النذر "
يف أي مكان ولنفرض أنه خالف ونقلها إىل  هذه ليس هلا مكان معني يصرفها وينفقها

 أجزأت( أي نقلها إىل مسافة قصر )  فإن فعل) أكثر من مسافة قصر أيمث لكن تصح 
يف بلد ( املال )  إال أن يكون( ألنه دفع احلق إىل مستحقه فربىء من عهدته وأيمث ) 

لة جتوز أننا خنرجها فهناك حا(  ال فقراء فيه فيفرقها يف أقرب البالد إليه ( أو مكان ) 
خارج مسافة القصر وهي إذا كان املال يف بلد ال فقراء فيه فيفرقها يف أقرب البالد إليه 
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الزكاة  مؤونة نقل ودفع وكيل ووزنيعين هذا الذي خيرج الزكاة وعليه  ألهنم أوىل
فإن  )  احتاجت أن تنقل وأن يدفع هلا أجرة كيال وأجرة وزان فعلى صاحبها على املالك

( أي بلد به  آخر أخرج زكاة املال يف بلده( بلد )  يف بلد وماله يف( املالك )  كان
ألن األطماع إمنا تتعلق به غالبا  املال كل احلول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك

( وإن مل يكن له  فطرته يف بلد هو فيه( أخرج )  ومبضي زمن الوجوب أو ما قاربه ) 
  لق ابلبدن كما تقدمبه مال ألن الفطرة إمنا تتع

واملال وجيب على اإلمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة املال الظاهر 
 كالسائمة والزرع والثمارالظاهر قلنا هو السائمة كما ذكر املصنف ونص عليها وقال 

صلى هللا عليه لفعله واملال الباطن هو الذهب والفضة وعروض التجارة. قال املصنف: 
انتهى. انتقل اآلن إىل تعجيل الزكاة هل جيوز  بعده رضي هللا عنهماخللفاء وفعل  وسلم

 وجيوز تعجيل الزكاة حلولني)  تعجيل الزكاة مبعىن أن خيرجها قبل وقتها قال املصنف:
واحلديث  ملا روى أبو عبيدة يف األموالأي ال خيرج زكاة ثالث سنوات قادمة (  فأقل

صلى إبسناده عن علي أن النيب   ن ماجة واإلمام أمحدموجود يف الرتمذي وأيب داود واب
 تعجل من العباس صدقة سنتني ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها هللا عليه وسلم

وإمنا جيوز تعجيلها إذا كمل  انتبهوا معي التعجيل جائز لكن بشروط ما هي؟ قال:
أن يكون عنده معىن ذلك أن الذي يريد أن يعجل زكاة البد   ألنه سببها النصاب

يعين نصاب فيمكن أن يعجل زكاة ماله الذي بلغ النصاب يعجل لسنة أو يعجل لسنتني 
خيرج يف أول السنة الزكاة عن هذه السنة القادمة وميكن أن خيرج زكاة سنتني قدمتا إذا كان 
عنده نصاب لكن إذا كان عنده أقل من نصاب فهل ميكن أن يعجل الزكاة يقولون يعجل 

ىت إذا بلغ املال نصااب وحال عليه احلول يكون هذه الزكاة قد خرجت عنه يعين ال الزكاة ح
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ميكن تقدمي الزكاة على سبب وجوهبا وهو النصاب لكن ميكن تقدمي الزكاة على وقت 
وجوهبا قال إذا كمل النصاب فهل خيرج زكاة النصاب فقط أم خيرج زكاة النصاب والربح 

ال عما املتوقع فال ألنه مل حيصل حىت اآلن وهلذا قال  املتوقع؟ النصاب فقط أما الربح
يعين يف املستقبل قبل حصوله إذًا ال يعجل، أمرين ال تعجل، ما دون النصاب  يستفيده

وإذا مت احلول ال ميكن أن يعجله وما مل حيصل من ربح ال يعجله. قال رمحه هللا: 
األربعني فيها شاة فهو  يعين نصاب الغنموالنصاب انقص قدر ما عجله صح وأجزأه  

ومت احلول والنصاب انقص قدر ما عجله يعين انقص  39عجل وأخرج الشاة فبقي 
واحدة يصح هذا ألن القاعدة أننا نعترب املعجل كاملوجود فاآلن ما عجله نعتربه أنه مل 

 ألن املعجل كاملوجود يف ملكهيتعجل وأن هذه الشاة موجودة قال صح وأجزأه ملاذا؟ 
فهو كان  عجل عن مائيت شاة شاتني فنتجت عند احلول سخلة لزمته اثلثة فلو قال

عنده مائتني ويف بداية احلول أخرج اثنتني ويف هناية احلول نتجت سخلة أي شاة صغرية 
لكن املوجود حكما مائتني وواحد لذلك تلزمه شاة  199فأصبح عنده املوجود فعال 

ن متشاهبتان وصورة خمالفة. الصوراتن اثلثة. سيذكر اآلن املصنف ثالث صور صورات
"أ" يعين عجل الزكاة وأعطاها لفقري مث هذا الفقري مات  وإن مات قابض معجلةاألوىل: 

أو يعين عند انتهاء احلول الفقري الذي أخذ الزكاة مات فال يشرتط بقاءه إىل احلول 
 12سنة بعد هذا الفقري الذي أعطاه الزكاة معجلة يف أول ال قبل احلول "ب"استغىن

أو استغىن قبل شهر اغتىن وأصبح غنيا ليس من أهل الزكاة فهذا ال يؤثر يف الزكاة املعجلة 
ال إن دفعها إىل من ألن العربة بوقت إخراجها وليس بوقت احلول قال  احلول أجزأت

فلو أعطاها لغين يف أول احلول فافتقر يف آخر احلول ال جتزأ ألن العربة  يعلم غناه فافتقر
( تعجيل وال يستحب ) قال  اعتبارا حبال الدفعوقت اإلعطاء فالعربة حبال الدفع ب
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معناه أن تركه أفضل فتعجيل الزكاة غري مطلوب هو جائز لكنه ليس مبستحب الزكاة 
وهلذا يف بداية قول املذهب قالوا جيوز تعجيل الزكاة ومل يقل مستحب إذاً تركه أفضل قال 

يعين  أن يعتد هبا من قابله قال املوفق إن نوى التعجيل وملن أخذ الساعي منه زايدة
جاء الساعي وصار خطأ أو غري ذلك فأخذ منه أكثر من املطلوب يعين الواجب عليه 
مثال شاة فأخذ منه الساعي شااتن إذًا فيه شاة زائدة أخذ الساعي منه زايدة فيمكن 

ي أن هذه الشاة الزائدة ابلنسبة لصاحب الشاة املتصدق هذا الذي سيخرج الزكاة ينو 
 معجلة عن السنة القادمة.

 ابب أهل الزكاة

أي  ( أصناف ال جيوز صرفها إىل غريهم من بناء املساجد والقناطرمثانية وهم ) 
وتكفني املوتى  أي ما حتدثه السيول من فتحات وسد البثوقاجلسور اليت على املياه  

إمنا الصدقات للفقراء  : ووقف املصاحف وغريها من جهات اخلري لقوله تعاىل
والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل هللا وابن  اآلية واملساكني 

ما هو الفرق بني الفقري  ( أشد حاجة من املساكني الفقراء وهمأحدهم ) السبيل. قال: 
وال هو مسكني،  واملسكني؟ اآلن سنذكر فروق عندان شخص جيد كفايته هذا ال هو فقري

عندان شخص ال جيد الكفاية فالذي ال جيد الكفاية إما أنه ال جيد شيئا أبدا أو جيد شيئا 
أقل من النصف فهذا الفقري يعين مثال مصروفه يف الشهر حيتاج ألف رايل وهو ال جيد وال 

صف شيء وال رايل أو جيد ما دون اخلمسمائة فهذا الفقري. الثاين املسكني الذي جيد الن
فأكثر إىل ما دون الكفاية وحنن نتكلم عن االحتياج وليس الدخل أي العربة ابالحتياج 

رايل  500فهو احتياجه املعروف عرفا يف الشهر مثال ألف رايل تكفيه لكن هو راتبه 
رايل مسكني وطبعا هذه  800رايل يسمى فقري ،  400فهذا هو املسكني ولو 
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ة وهكذا يعين بعض األسر كبرية فتحتاج ستختلف من شخص لشخص ومن أسرة ألسر 
ألفني رايل وبعض األسر صغرية وهكذا وأيضا قضية مهمة أخرى أنه أييت شخص ويقول 
أان ال يكفيين ألف رايل أان احتاج أقل شيء عشرة آالف رايل ملاذا قال ألين ال أريد أن 

يف عقله آكل يف أي مطعم ال آكل مثل الفقراء بل آكل يف مطعم فخم فهذا مسكني 
ومسكني يف دخله يعين املقصود إذا كان عنده صرف فيه بزخ ليس العربة به فالعربة مبا 
حيتاجه فعال وهذا االحتياج قد خيتلف فقد يكون شخص مثال عنده مريض فلذلك تكون 

له حاجة ليست عند غريه يعين عنده مريض حيتاج إىل دواء وحيتاج له مراجعة مستشفى  
من غريه فالعربة ابلوسط أن أيكل طعام مساكني وأن يلبس لبس  فيكون احتياجه أكثر

مساكني ويعيش حياة املساكني فإذا كان هذا الدخل ال يكفيه هلذه احلياة فعند ذلك 
يكون مسكني أما يكون دخله ال يكفيه لكي يعيش عيشة األغنياء وعلى العموم اي 

التبذير فدعوان من قضية الفقري إخوان هذه نصيحة يقولون ال فقر مع التدبري ال غىن مع 
واملسكني أان أقول حىت اآلن كثري من أبناء اجملتمع ومن شبابنا يكون عندهم دخل يكون 
موظف وعنده دخل ليس ابلقليل يستلم راتب مثل املدرسني وغريهم يستلم راتب جيد 
ستطيع أن يكفيه ويزيد فيمكن بشيء من التدبري أن يفيض شيء من راتبه لكن هذا 

لرجل مبتلى ابلرتف ومبتلى بشهوة الشراء أو عنده زوجة كذلك مبتالة مبثل هذا األمر ا
فتجد بعض الناس يعيش أكرب من حجمه يعيش على مستوى أكرب منه جتده ال يركب 
السيارة فيشرتي سيارة ابلتقسيط مببلغ كبري مبالغ فيه وهو يف غىن عن هذا ويستطيع أن 

تؤدي الغرض يعين مسألة التدبري هذه جتدها أحياان يف يركب سيارة أقل من هذا بكثري 
بعض اجملتمعات املرتفة موجودة ألن متوسط احلال يريد أن حياكي من هو حاله أحسن أو 

ألن هللا بدأ الغين وينبغي لإلنسان أن يدبر أمره وال جير خلف الرغبات والشهوات. قال: 
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أو جيدون بعض ( من الكفاية )  شيئا من ال جيدونهبم وإمنا يبدأ ابألهم فاألهم فهم ) 
( أي دون نصفها وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم ال للعبادة وتعذر  الكفاية

يعين تعذر اجلمع بني العلم والتكسب فيعطى من الزكاة يتفرغ للعلم وحىت  اجلمع أعطي
لم وال هو هذه فيها ما فيها ألن بعض الناس يقول يريد أن أتفرغ للعلم وال هو من أهل الع

يصلح للعلم يصدق فيه قول الذهيب فدع عنك الكتابة لست منها لو سودت وجهك 
ابملداد معناه املسألة واحد يريد ينام ويراتح وحيضر دروس علم وحيمل كتب وال يدري ما 
فيها مثل ذاك الذي حيمل األسفار فقط حامل لألسفار وهو ليس كذلك فإذا كان 

ه القدرة على الطلب وعنده الرغبة يف الطلب وعنده أهلية اإلنسان فعال طالب علم وعند
الطلب وممكن يتكون هذا فعال من خالل سنوات ويكون بعد فرتة طالب علم قوي انفع 
ينتفع به األمة نعم هذا الذي أيخذ من الزكاة أما الذي يريد أن يعيش كما يقولون من 

وهو مل حيصل علم ومل يتحرك من  حياة التنبلة والرتاخي وأيخذ من الزكاة ومتر السنوات
(  املساكني( الثاين )  و)  مكانه هو يف مكانه يرتاوح فمثل هذا ال حتل له الزكاة. قال:

( فيعطى الصنفان متام   نصفها أو( أي أكثر الكفاية )  أكثرها جيدونالذين ) 
نعرف من  اآلن ننتبه ألمرين كل واحد من أهل الزكاة البد أنكفايتهما مع عائلتهما سنة 

هو والشيء الثاين الذي نعرفه ماذا نعطيه معناه أن الفقراء واملساكني نعطيهم متام الكفاية 
مثال شخص   ومن ملك ولو من أمثان ما ال يقوم بكفايته فليس بغينولعائلته ملدة سنة 

فقري ما عنده كفاية شهر دخله ال يكفيه لكن عنده بيت عنده مسكن فال يكلف ببيع 
عنده دخل لكن الدخل ال يكفيه إذًا ليس بغين فالغين هو من كان دخله  املسكن أو

( السعاة الذين يبعثهم اإلمام  وهم عليها العاملون( الثالث )  و) يغطي حاجته.  
( وكتاهبا وقسامها وشرط   وحفاظها جباهتاكـ )   مثل هلم بقوله: ألخذ الزكاة من أرابهبا

ن غري ذوي القرىب ويعطى قدر أجرته منها ولو غنياً كونه مكلفاً مسلماً أميناً كافياً م
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يشرتط يف العامل مخسة شروط الشرط األول مكلفا والثاين مسلما والثالث أمينا والرابع  
صلى كافيا يعين قادرا على العمل واخلامس من غري ذوي القرىب يعين ليس من قرابة النيب 

ها يعين نفرتض أن هذا الرجل أيخذ وهم بين هاشم ونعطيه قدر أجرته من هللا عليه وسلم
راتب فكم يستحق من أجل هذا العمل يستحق ألف رايل فنعطيه ألف رايل إذًا يعطى 

الذين منعوا  وجيوز كون حاملها وراعيها ممن منع منهاقدر أجرته من الزكاة ولو كان غنيا 
أيخذوهنا لعملهم منها مثل الكافر والعبد وذوي القرىب ألهنا يف حق هؤالء تعترب أجرة فهم 

العامل الذي عينه اإلمام هلذا األمر البد  ال لعمالتهم خبالف العامل واجلايب يعين ابختصار
أن يكون مكلفا يعين ابلغا عاقال مسلما أمينا كافيا من غري ذوي القرىب لكن هذا العامل 

ذا قال احتاج إىل حامل أي من يساعده يف العمل فال أبس أن يستأجر ويعطيه األجرة وهل
جيوز أن يكون حاملها وراعيها ممن منع منها يعين ممن ال تتوفر فيه الشروط مثل الكافر 
والعبد وذوي القرىب خبالف من يشتغل جبمعها أو تفريقها مباشرة وهو العامل واجلايب 

( مجع  قلوهبم املؤلفة الرابعالصنف ) ليعينه اإلمام البد أن تكون الشروط متوفرة فيه. 
 أو "2"أو كف شره "1"يرجى إسالمه ممنالسيد املطاع يف عشريته )  مؤلف وهو

"يعين 5" أو جبايتها ممن ال يعطيها "4"( أو إسالم نظريه"3" إميانه قوة بعطيته يرجى
أو دفع عن عندما نؤلف قلبه ونعطيه مال فهو جييب لنا زكوات من أانس ال يدفعوهنا 

نرجو إميانه وأحياان نكتفي شره وأحياان نرجو قوة " إذًا املؤلفة قلوهبم أحياان 6" املسلمني
اإلميان وقوله يرجى إسالمه معناه أنه كافر إذًا ميكن أن أيخذ الكافر هبذا السبب إذاً 
يرجى من إعطائه مصلحة للمسلمني والذي يقرر هذا اإلمام إمام املسلمني هو الذي يقرر 

ويعطى ما حد من هو وماذا يعطى؟ هذا، فماذا نعطيه؟ وملا نراجع البد من معرفة كل وا
لكن لو كنا لسنا حباجة إىل أتليف قلوب أحد مثل ُيصل به التأليف عند احلاجة فقط 
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مجيعا ما  رضي هللا عنهمملا كانت اخلالفة قوية يف عهد عمر وعهد عثمان وعهد علي 
تعود  أعطوا املؤلفة قلوهبم وليس ألن هذا البند ألغي ولكن لعدم احلاجة إذًا املسألة

فرتك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم احلاجة إليه يف خالفتهم ال لسقوط للمصلحة 
يعين إذا كان ليس عندان مؤلفة  سهمهم فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية األصناف

أو كنا مستغنني عن إعطاء املؤلفة فمعناه سنعطي بقية األصناف يعين املسلمني أحياان 
حتاجوا أن يؤلفوا قلوب بعض رؤساء العشائر وأحياان يكون يكونون يف حالة ضعف في

املسلمون يف حالة قوة فليسوا حباجة أن يؤلفوا أحد والذي يقرر هذا هو إمام املسلمني 
( فيعطى  اخلامس الرقاب وهم املكاتبون) احلريص على مصلحتهم هو هذا الذي يقرر 

ن وفاء ما عليه ولو مع قدرته لعجزه عيعين ما يفي به دينه فقط  املكاتب وفاء دينه
ولو قبل حلول نعطيه لو كان قادر على التكسب نعطيه لنستعجل حريته  على التكسب

يعين قبل حلول وقت القسط ملاذا ال ننتظر القسط ألننا لو انتظران إىل القسط  جنم
وأعطيناه قد يفضي هذا إىل فسخ عقد الكتابة ألن عقد الكتابة سيفسخ بعجزه فكيف 

وجيوز عجزه؟ إذا جاء النجم جاء وقت القسط فلم يستطع السداد ينفسخ العقد يثبت 
هذه صورة اثنية من الرقاب عليه يعين على  أن يشرتي منها رقبة ال تعتق عليه فيعتقها

املشرتي جيوز أن يشرتي منها رقبة فيعتقها لكن بشرط هذه الرقبة ال تعتق عليه يعين ال 
عتقها يعين الغين هذا صاحب الزكاة يشرتي أابه ويكون أابه أييت هذا الذي يشرتي رقبة وي

عبد ألن الرجل لو اشرتى أابه عتق أبوه مبجرد شرائه فهو لو اشرتى أحد ممن يعتق عليه 
مثل أبيه أو ابنه أو أخيه يعين إذا اشرتى عبدا ذا رحم حمرم قريب له بينه وبينه رحم حمرم 

جمرد شرائه يصبح العبد حر فيعتق عليه فال أييت  يعين لو كان أنثى يصبح من حمارمه فهذا
مبال الزكاة ويشرتي من يعتقون عليه ألن هؤالء يعتقون بشرائهم من ماله يصبحون أحرار 

يفك منها األسري ( جيوز أن )  ولقول ابن عباس ) فال حيتاج أن يدفع مال ويشرتيهم 
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هذه صورة أخرى  كاتبه عنها( ألن فيه فك رقبة من األسر ال أن يعتق قنه أو م املسلم
لكن ال يدفع الزكاة ليعتق عبده هو فيأخذ الزكاة لنفسه ويقول للعبد أنت حر أو مكاتبه 

( وهو  السادس الغارم) يقول له أنت حر وأان أخذت األقساط من الزكاة ال جيوز 
( أي الوصل أبن يقع بني مجاعة عظيمة   إلصالح ذات البنينوعان أحدمها غارم ) 

تني أو أهل قريتني تشاجرا يف دماء وأموال وُيدث بسببها الشحناء والعداوة كقبيل
عما بينهم أي  فيتوسط الرجل ابلصلح بينهما ويلتزم يف ذمته ماال عوضا عما بينهم

بينهم خالف يف دماء فيتحمل هو الدية واآلخرون مثال ينكرون أو يف أموال بينهم 
فتني حىت خيمد الفتنة قال فيلتزم يف ذمته خالف يف املال فيتحمل هو عن إحدى الطائ

فهذا قد أتى معروفاً يعين العداوة ليطفئ الثائرة ماال أي ال يدفع ولكن يلتزم ابلدفع 
عظيمًا فكان من املعروف محله عنه من الصدقة لئال جيحف ذلك بسادات القوم 

خذ من الزكاة، معناه هذا الذي حتمل يف ذمته جنيز له أن أي املصلحني أو يوهن عزائمهم
املسألة هنا هلا ثالث صور إما أن يتحمل يف ذمته فنقول أيخذ من الزكاة أو شيء آخر أو 
يدفع املبلغ هو وهنا ال أيخذ من الزكاة ألنه ليس بغارم فالذي حتمل يف ذمته هو الغارم 
 أي عليه دين وأصبح مدينا لكن إذا دفع املبلغ من عنده متربع فهذا ليس مبدين، الصورة

فجاء الشرع الثالثة أنه يستدين من أحد ليدفع هذا الصلح فهنا أيخذ ألنه مازال غارما 
إذاً هذا الثاين الذي  ( غىن مع ولوإبابحة املسألة فيها وجعل هلم نصيباً من الصدقة ) 

لكن إن دفع من ماله  إن مل يدفع من مالهأيخذ مع الغىن األول املكاتب والثاين الغارم 
النوع الثاين ما وط الغرم عنه وأما إذا استدان فله أخذها ألن الغرم ابقي فال أيخذ لسق

مع ( يف شراء من كفار أو مباح أو حمرم واتب )  لنفسه( تدين )  أوأشري إليه بقوله ) 
إذا اشرتى من كفار وتبني أو اشرتى شيئا مباحا أو اشرتى شيئا حمرما لكنه اتب (  الفقر
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ومل يتب فال يعطى من الزكاة قال واتب مع الفقر إذاً األول  بعد ذلك لكن لو اشرتى حمرم
من استدان لغريه لإلصالح هذا نعطيه ولو كان غين والثاين من استدان لنفسه هذا مع 
الفقر يعين عليه دين فيعطى مع الفقر يعين إذا كان فقريا يعطى أما إذا كان غين وعليه 

ويعطى وفاء دينه ولو هلل وال ماذا يعطى؟ دين فال يسدد ديونه ألن هذا استدان لنفسه، 
حىت ولو كان دينه هلل يعين عليه دين هلل شيء حلق هللا  جيوز له صرفه يف غريه ولو فقرياً 

مثل الكفارة أو مثل ذلك وال جيوز له صرفه يف غريه ولو فقريا هذه مسألة سنأيت على 
يستقر املال عنده فله أن بياهنا إن شاء هللا فهؤالء الذين أيخذون بعضهم أيخذ بسبب 

يتصرف يف املال كما يشاء وبعضهم أيخذ بسبب ال يوجب استقرار املال عنده يعين 
يرتبط املال هبذا السبب فال جيوز له أن يصرفه إال يف السبب يعين مثال الفقري واملسكني 
إذا أخذا املال واستقر له املال يصرفه يف أي شيء وال ندخل فيه لكن من أخذ مثال 
لإلصالح بني الناس غارم إلصالح ذات البني هل أيخذ املال ويصرفه يف متاع الدنيا ؟!  

الغارم إذا دفع له وإن دفع إىل الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه كذلك املكاتب 
السابع يف سبيل هللا ) لفقره يسدد ديونه وإذا أعطيناه ألنه غارم فيدفع هذا املال يف الغرم 

يعين ليس هلم رواتب من الدولة أما  ( ال ديوان هلم( الذين )  تطوعة أيوهم الغزاة امل
إذا كان هلم رواتب فال أيخذون من الزكاة أو كانت هلم رواتب قليلة ال تكفيهم فيكمل هلم 

يعين هلم راتب أقل من الكفاية فنكمل هلم إىل حد أو هلم دون ما يكفيهم من الزكاة 
إذاً هذا أيضا أيخذ  فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنياً هذا؟  الكفاية من الزكاة، ماذا يعطى

يعين جيوز أن نعطي ألنه جاء  وجيزئ أن يعطى منها حلج فرض فقري وعمرتهمع الغىن 
فيها حديث ابلنسبة لسبيل هللا أن يعطى للحج والعمرة إذا كان احلج والعمرة فرض وهو 

مال الزكاة للحديث:"احلج يف سبيل هللا"  فقري إذاً الفقري له أن حيج وأن يعتمر فريضته من
ويوقفها على اجلهاد البد أي ال جيوز أن يشرتي فرس ال أن يشرتي منها فرساً ُيبسها 
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أو عقار يقفه على الغزاة ال يصلح أو عقارًا يقفه على الغزاة أن ميلك يعطيها للغازي 
نقل عبد لغزو وما زاد رّده ألنه مادام أخذه للغزو يصرفه يف ا وإن مل يغز رّد ما أخذههذا 

نقل عبد هللا ابن اإلمام أمحد عن أبيه أمحد  هللا إذا خرج يف سبيل هللا أكل من الصدقة
أن أمحد يقول إذا خرج يف سبيل هللا أكل من الصدقة اكتبوا عندها وال أيكل قبل خروجه 

الزكاة اليت ألنه يف سبيل هللا أخذ أموال الزكاة وهو جالس يف البيت فيأكل من أموال 
) أخذها بسبب جهاد وهو يف بيته ال فإذا خرج فاآلن بدأ يف حقه أنه يف سبيل هللا. 

 ( أي بسفره املباح أو احملرم إذا اتب املسافر املنقطع به( وهو )  الثامن ابن السبيل
إذًا املسافر املنقطع سواء كان سفره مباح أو حمرم لكنه اتب من هذا احملرم فإن مل يتب مل 

يعين واحد جالس يف بيته يريد السفر  ( إىل غريها دون املنشىء للسفر من بلده) عطى ي
فيأخذ من الزكاة لكي يسافر ال يصح لكن سافر من البلد مث انقطع خارج البلد فهذا 

ألنه ليس يف سبيل هللا ألن يعطى لكي يرجع إىل بلده ألنه يف بيته فليست ضرورة 
ها ابن السبيل كما يقال ولد الليل ملن يكثر خروجه السبيل هي الطريق فسمي من لزم
يقال ابن املاء للطري املالزم للماء، ماذا يعطى ابن  فيه وابن املاء نظريه ملالزمته له

إذاً يعطى ما  ( ولو وجد مقرضاً  ما يوصله إىل بلده( ابن السبيل )  فيعطى) السبيل؟ 
أيخذ من الزكاة ويذهب لكن انتبه  يوصله إىل بلده ولو وجد مقرض فال يلزمه أن يقرتض

وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إىل البلد الذي قصده قال 
وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها يعين إذا خرج من بلده إىل  وما يرجع به إىل بلده

خارج إليه وما بلد آخر ويف وسط الطريق انقطع فنعطيه ما يوصله إىل هذا البلد الذي هو 
يرده إىل بلده. اآلن شرع يف مسألة جديدة هؤالء الثمانية إذا أعطيناهم من الزكاة فصرفوا 
هذه األموال وزادت بقي منها فضل منها شيء فمن الذي يرد الفاضل ومن ال يرد 
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أو  "2"أو غاز "1"وإن فضل مع ابن السبيل الفاضل وإمنا ميتلك الفاضل؟ قال 
غريهم شيء رده وغريهم يتصرف مبا شاء مللكه له مستقرًا   "4"أو مكاتب "3"غارم

إذًا هؤالء األربعة )ابن السبيل والغاز والغارم  أي الفقري واملسكني والعاملني عليها واملؤلفة
واملكاتب( يرد الزائد ألنه أخذ بسبب ال يستقر له األخذ به فيصرفه يف اببه ويرد الفاضل 

املسكني أعطيناه لفقره فيتصرف يف املال كما شاء والعامل وأما الثاين فهؤالء الفقري و 
ومن كان ذا ) أعطيناه أجرة العمل واملؤلفة أعطيناه ليؤلف قلبه فال يرده أي ال يوجد زائد 

( ألن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته ويصدق من  عيال أخذ ما يكفيهم
لم عن الفقري نقصد هو وأوالده فنحن عندما نتك ادعى عيااًل أو فقرًا ومل يعرف بغىن

فنعطيه ما يكفيه هو ومن يعول هذا معناه ولو ادعى أنه فقري وعنده عيال وال يعرف 
خالصة الباب الذي (  إىل صنف واحد( أي الزكاة )  وجيوز صرفها) ابلغىن صدقناه 

سنقرئه جيوز أن نعطيها لصنف واحد وجيوز أن نعطيها لشخص واحد من هذا الصنف 
وإن ختفوها  لقوله تعاىل: واحد واآلن املصنف سيذكر أدلة هذه املسألة   من صنف

وحلديث إذًا ملا قال وتؤتوها الفقراء فهذا صنف واحد  وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم 
إىل اليمن فقال أعلمهم أن هللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ  معاذ حني بعثه النيب 

فقرائهم صنف واحد هذا دليل هلذه املسألة  ق عليهمن أغنيائهم فرتد على فقرائهم متف
هذه  فلم يذكر يف اآلية واخلرب إال صنف واحد وجيزئ االقتصار على إنسان واحد

يعين ميكن أن يعطي اإلنسان زكاته  ولو غرميه أو مكاتبه إن مل يكن حيلة املسألة الثانية
وهو فقري فهل جيوز أن لغرميه أي أان أطالب شخص بدين وهو ال يقدر أن يسدد الدين 

عندي عبد عقدت معه أو مكاتبه أعطيه من الزكاة؟ نعم لكن ال نشرتط عليه أن يرد هذه 
فهو مازال يسدد ومل  عقد كتابة على أن يدفع يل عشرة أقساط مبقدار كذا فيصبح حر

ينتهي وعندي زكاة فهل جيوز أن أعطيه إايها؟ نعم لكن ال أشرتط عليه أن يردها يل أما 
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ا اشرتط فال جيوز ذلك. اآلن سيذكر الدليل: دليل االقتصار على دفعها لشخص إذ
هذا  أمر بين زريق بدفع صدقتهم إىل سلمة بن صخر صلى هللا عليه وسلمألنه واحد: 
) هذا دليل اثين وقال لقبيصة أقم اي قبيصة حىت أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا  "1دليل "
( كخاله وخالته على قدر حاجتهم  ن ال تلزمه مؤونتهمإىل أقاربه الذي( دفعها )  ويسن

:" صدقتك على ذي القرابة صدقة صلى هللا عليه وسلماألقرب فاألقرب لقوله 
القرابة الذين ال تلزمه نفقتهم أقاربك الذين جيب عليك النفقة عليهم هؤالء ال   وصلة".

األقارب الذين ال  تعطيهم من الزكاة ألن إعطائك الزكاة هلم كأنك تعطي نفسك لكن
جتب نفقتهم عليك فهؤالء الذين تعطيهم والذين جتب نفقتهم عليك هم  أصولك 
وفروعك وكل قريب ترثه أنت إذا كنت ترثه وكان هو فقري وأنت غين فيجب عليك نفقته 

 يف آية النفقة يف الرضاع.  وعلى الوارث مثل ذلك لقوله تعاىل:

 فصل

 ( أي من ينسب إىل هاشم[1] تدفع إىل هامشيجيزئ أن )   (وال) قال رمحه هللا تعاىل: 
أبن يكون من ساللته فدخل فيهم آل عباس وآل علي   صلى هللا عليه وسلم جد النيب

صلى هللا وآل جعفر وآل عقيل وآل احلارث بن عبد املطلب وآل أيب هلب لقوله 
  أخرجه مسلم:" إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس" عليه وسلم

لكن جتزئ إليه إن كان غازايً أو غارماً لكن هؤالء وهم بنو هاشم جتزئ إليهم يف صور   
وهذا خالف املذهب يعين هذه (  مطليب( ال إىل ) و إلصالح ذات البني أو مؤلفاً ) 

من املسائل اليت خالف فيها املصنف املعتمد يف مذهب اإلمام أمحد فاملعتمد يف مذهب 
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د أهنا ال تدفع إىل بين هاشم ومواليهم فقط أما بنو املطلب ومواليهم فإهنا تدفع اإلمام أمح
إليهم وال يدخلون يف املنع ألنه ال ينبغي آلل حممد وهم بنو هاشم وموايل القوم منهم لكن 
بنو املطلب ال يدخلون يف هذا الباب واملطلب هو أخو هاشم فلما ذهب املطلب إىل 

ذي مسي بعد ذلك بعبد املطلب أتى به من املدينة من أخواله من املدينة وأتى بشيبة ال
هناك ورجع به إىل مكة وكان شاب صغري ومل يعرفه أهل مكة فظنوه عبد للمطلب فقيل 

ملشاركتهم لبين هاشم يف اخلمس اختاره القاضي وأصحابه وصححه له عبد املطلب 
جتزئ إليهم عتمد يف املذهب وهذا هو امل ابن املنجا وجزم به يف الوجيز وغريه واألصح

وعلى البخاري ومسلم ويطلقان يف   يطلقان على أيب بكر وعمر اختاره اخلرقي والشيخان
كل مذهب حبسب اصطالحهم فعند احلنابلة الشيخان مها املوفق واجملد ابن تيمية وليس 

 ألن آية األصناف وغريها من العمومات  وغريهم  تقي الدين اجملد اجلد عبد السالم
تتناوهلم ومشاركتهم لبين هاشم يف اخلمس ليس جملرد قرابتهم بدليل أن بين نوفل وبين 

وهم  صلى هللا عليه وسلمأبناء عبد مناف أربعة هاشم والذي منهم النيب  عبد مشس مثلهم
ومل يعطوا شيئاً قرابته واملطلب ونوفل وعبد مشس فالذين مينعون من الزكاة هم بنو هاشم 

 صلى هللا عليه وسلمشاركوهم ابلنصرة مع القرابة كما أشار إليه من اخلمس إمنا 
معناه أن  بقوله:" مل يفارقوين يف جاهلية وال إسالم" والنصرة ال تقتضي حرمان الزكاة

بنو املطلب ال يدخلون يف الزكاة وإن دخلوا معهم يف مسألة النصرة يف اخلمس  هذا يعود 
 بين هاشم صحيحة وابلنسبة ملوايل بين املطلب ال إىل بين هاشم واملطلب فبالنسبة ملوايل

:" وإن موىل صلى هللا عليه وسلم( لقوله [2] مواليهما( ال إىل ) و ) ليست صحيحة 
وهو  القوم منهم" رواه أبو داود والنسائي والرتمذي وصححه ولكن على األصح

خالصة املذهب: أي كإىل بين املطلب اآلن  جتزئ إىل موايل بين املطلب كإليهم املذهب
يعين كل من منعناه من أخذ الزكاة الواجبة له أن  ولكلحترم على بين هاشم ومواليهم فقط 
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" لو أنه ميت وأوصى 2" ووصية" 1"ولكل أخذ صدقة تطوع أيخذ من صدقة التطوع 
" واحد نذر أن يتصدق 3"أو نذر لفقر قبل موته مبال لبين هاشم أو ملواليهم جيوز ذلك 

فهل يعطي بين هاشم؟ يعطيهم إذًا منعوا من الزكاة نعم لكن ال مينعون من  على الفقراء
اإلطعام بسبب كفارة ال  ال كفارةالتطوع والوصية والنذر لفقراء طبعا إذا كانوا فقراء مث قال 

وال إىل فقرية حتت غين منفق ) أيخذها بنو هاشم ومواليهم ملاذا؟ ألهنا تشبه الزكاة. 
)  الستغنائه بذلك  [4]نفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربهي ( وال إىل فقري[3]

( ال إىل ) و أي ولده وإن سفل من ولد االبن أو ولد البنت )  [5](  وال إىل فرعه
يعين  إال أن يكونوامث قال كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا   [6] ( أصله

إال أن يكونوا عمااًل أو  أخرى قال: هؤالء الذين مينعون من الزكاة أيخذوهنا أبوجه
[  7] مؤلفني أو غزاة أو غارمني لذات بني وال جيزئ أيضًا إىل سائر من تلزمه نفقته

ما كالذي يعطي زوجته أو يعطي أوالده فهذا يعطي نفسه لكن حىت هذا جيوز أن يعطى 
 صالح ذات بنيمل يكن عاماًل أو غازايً أو مؤلفاً أو مكاتباً أو ابن سبيل أو غارماً إل

أو ابن  4أو مكاتبا  3يعين ميكن أن يعطي ابنه الغازي يف سبيل هللا أو عامل أو مؤلفا 
وجتزئ إىل انتهى اآلن سيشرع يف كالم جديد:  6أو غارما إلصالح ذات بني  5سبيل 

هذه صورة: شخص أخذ طفل من امللجأ وتربع ابلنفقة من تربع بنفقته بضمه إىل عياله 
أن يعطيه من الزكاة أم ال يعطيه؟ يعطيه ألنه ليس ابن له ال هو من فروعه  عليه هل جيوز

وجتزئ إىل من تربع بنفقته بضمه إىل وال تلزمه نفقته وإمنا هو متربع ابلنفقة عليه قال: 
كذلك    أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع ، الصورة الثانية:عياله

املزوجة بغين ينفق عليها لكن هذا الغين املنفق مسافر فهي ال جتد حنن قلنا ال تعطى املرأة 
من ينفق عليها أو غضب وامتنع وصار ال ينفق عليها فنعطيها هلذا العارض، أو قريب 

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

652 
 

 

 

 

 

 

 

وال إىل فقري ينفق  4وهي الفقرية حتت غين وأيضا رقم  3ألن هذا الكالم استثناء من رقم 
(  وال) املرأة أو امتنع قريب هذا الفقري فنعطيه عليه لكن هؤالء لو امتنع الزوج فنعطي 

[ فالعبد ال نعطيه ألنه ملك 8] ( كامل رق غري عامل أو مكاتب عبد إىلجتزئ ) 
 )لسيده ونفقته جتب على سيده لكن جيوز أن يعطى العبد لكونه عامل أو كونه مكاتب 

الزوجة ال تدفع للزوج فال جيزئها دفع زكاهتا إليه وال ابلعكس [ 9](  زوج( ال إىل ) و 
والسبب ما هو؟ الزوجة عندما تدفع للزوج والزوجة نفقتها عليه هو فيقول ال وإن كان 

وجتزئ هناك رواية عن اإلمام أمحد ابجلواز وقيل أن هذا قول قدمي راجع عنه اإلمام أمحد 
ممن ال يرثهم بفرض وال تعصيب ولو كانوا  إىل ذوي أرحامه من غري عمودي النسب

ثني ألنه لو كان يرثهم بفرض أو تعصيب وفقراء وهو غين يعطيهم من الزكاة أم جتب وار 
(  فبان أهال( ألخذها )  وإن أعطاها ملن ظنه غري أهل) عليه النفقة؟ جتب عليه النفقة 

لعدم جزمه بنية هذا تالعب يعطيها لرجل وهو يعتقد أنه غين فال جتزئه ألنه  مل جتزئه
( أبن دفعها لغري أهلها ظاانًّ أنه  أو ابلعكسظنه غري أهل هلا ) الزكاة حال دفعها ملن 

لغين ظنه ( إذا دفعها )  إالألنه ال خيفى حاله غالباً وكدين اآلدمي )  (مل جتزئه  أهلها )
 صلى هللا عليه وسلمألن النيب ألن الغىن والفقر خيفى على اإلنسان  ( فتجزئه فقرياً 

ن شئتما أعطيتكما منها وال حظ فيها لغين وال لقوي أعطى الرجلني اجللدين وقال:" إ
( حث هللا عليها يف كتابه العزيز  وصدقة التطوع مستحبةمكتسب" صدقة التطوع ) 

:"إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع صلى هللا عليه وسلميف آايت كثرية وقال 
ان فاضل ( وكل زمان ومكيف رمضان  ( هي )و ميتة السوء" رواه الرتمذي وحسنه ) 

أجود  صلى هللا عليه وسلمكالعشر واحلرمني أفضل لقول ابن عباس "كان رسول هللا 
( يف و الناس وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل" احلديث متفق عليه ) 

( وكذا على ذي رحم ال سيما مع عداوة وجار لقوله تعاىل: أوقات احلاجات أفضل  )
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 نا ذا مرتبة يتيما ذا مقربة أو مسكي  الصدقة على صلى هللا عليه وسلمولقوله":
ابلفاضل ( الصدقة )  وتسن املساكني صدقة وعلى ذي رحم اثنتان صدقة وصلة" )

" اليد العليا خري من  صلى هللا عليه وسلم:( لقوله  ميونه من( كفاية )  و عن كفايته
الفاضل عن   ق عليهاليد السفلى وأبدأ مبن تعول وخري الصدقة عن ظهر غىن" متف

كفايته يعين مرتبه صار مخسة آالف تكفيه أربعة آالف فيسن أن يتصدق ابلفاضل 
( أي ينقص مؤونة تلزمه وكذا لو  ينقصها مبا( من تصدق )  وأيمث) ابأللف الزائدة 

أيمث إذا تصدق مبا ينقصها يعين ينقص مؤونة تلزمه يعين  أضر بنفسه أو غرميه أو كفيله
ويضيق على نفسه أو غرميه يعين صاحب الدين فهو يتصدق وال يسدد  يتصدق ابملال

ديونه أيمث بذلك أو كفيله يعين شخص كفله فلما جاءه املال بدل ما يسدد الدين ويفك 
" كفي صلى هللا عليه وسلم:لقوله الكفيل من الورطة اليت هو فيها ويذهب ليتصدق 
مباله كله وله عائلة هلم كفاية أو  ابملرء إمثا أن يضيع من يقوت" ومن أراد الصدقة

يكفيهم مبكسبه فله ذلك لقصة الصديق وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن 
التوازن مطلوب يف املسلم فاإلسالم دين متوازن   التوكل والصرب على املسألة وإال حرم

د واملسألة ليست صدقة فيتصدق ويضر أبوالده ويظن أن هذا فخر وشرف وأنه يعليك عن
هللا هذا ينقصك عند هللا وأتمث وهذا شيء رأيته بعيين أن بعض الناس ال يعمل ويدعي 

 طلب العلم أو العبادة أو كذا ويظن أنه على حق وهو أيمث على مثل هذا.   

 هذا وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا

لسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى احلمد هلل رب العاملني والصالة وا  
 آله وصحبه أمجعني أما بعد:
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 كتاب الصيام
إين الصيام لغة: جمرد اإلمساك يقال للساكت صائم إلمساكه عن الكالم ومنه  

ويف الشرع: إمساك بنية عن أشياء خمصوصة يف زمن معني من  نذرت للرمحن صوما
من أي هنار رمضان والشخص هو من يصح منه أي املفطرات والز  شخص خمصوص

 الصيام .
وفرض صوم رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة قال ابن حجر يف شرح قال:   

 تسع رمضاانت إمجاعا صلى هللا عليه وسلماألربعني يف شعبان اهـ فصام رسول هللا 
 جيب صوم رمضان بثالثة طرق األوىل أن يُرى هالل رمضان فيجب صيام رمضان

والطريقة الثانية أال يُرى اهلالل ويتم شعبان ويكون اجلو صحوا ليلة الثالثني فالطريقة الثانية 
هي إبمتام شعبان ثالثني يوم بشرط أن يكون اجلو صحوا يف ليلة الثالثني فال يكون هناك 
شيء مينع من رؤية اهلالل فإذا رأينا اجلو صحوا ال شيء مينع فإذا ما جاء اهلالل فنكمل 

لثالثني. والطريقة الثالثة هي املختلف فيها وهي إذا كان غيم يف ليلة الثالثني يعين هنار ا
التاسع والعشرين بعد مغربه يوجد غيم يف هذا الوقت فيصبح يوم الثالثني مشكوك فيه 
فيحتمل أن يكون رمضان ومل نر اهلالل بسبب الغيم أو الغربة وميكن أال يكون رمضان 

ال فماذا نفعل يف مثل هذه احلالة؟ قلنا هذا خالف بني أهل العلم وليس هناك هالل أص
فاملعتمد يف املذهب عند اإلمام أمحد هو وجوب صومه واعتمدوا على فعل ابن عمر 

الذي روى احلديث ففسره هبذا والرواية الثانية أنه يباح صومه والرواية الثالثة النهي عن 
ابع أبن الناس تبع لإلمام فهذه هي الطرق يف صومه إما كراهة وإما حترميا وهناك قول ر 

 ثبوت الشهر .
فمن شهد منكم الشهر  ( لقوله تعاىل:  1 جيب صوم رمضان برؤيه هالله) قال:   

:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" واملستحب  صلى هللا عليه وسلمولقوله  فليصمه 
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هذا رد على من يقول و  قول شهر رمضان كما قال هللا تعاىل وال يكره قول رمضان
بكراهة هذا ويرون يف هذا حديث ال أصل له رمضان اسم من أمساء هللا وهذا غري صحيح 

. 
وهي دخول  ( من شعبان مع صحو ليلة الثالثني( اهلالل )  فإن مل ير)  2قال:   

( وكره أصبحوا مفطرين  )املغرب بعد انتهاء هنار التاسع والعشرون فهذه ليلة الثالثني 
وهذه  3 ن( أي دون هالل رمضا وإن حال دونهم ألنه يوم الشك املنهي عنه ) الصو 

(  غيم أو قرتأبن كان يف مطلعه ليلة الثالثني من شعبان ) احلالة الثالثة املختلف فيها 
 ( فظاهر املذهب جيب صومه) وهذه قلنا فيها أقوال  دخان ابلتحريك أي غربة وكذا

جيب صومه وهذا الذي اختاره أبو اخلطاب وابن عقيل  وهذه من املفردات وعنه يباح وال
وتقي الدين ابن تيمية وابن مفلح صاحب الفروع واحلجاوي صاحب اإلقناع وعنه ينهى 

عن صومه فقال بعضهم يكره وقال بعضهم حيرم وقيل الناس تبع لإلمام ودليل هذه املسألة 
بنية رمضان قال يف اإلنصاف أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا الثالثة قال 

وهو املذهب عند األصحاب ونصروه وصنفوه فيه التصانيف وردوا حجج املخالف 
واملخالفني يرون أن نصوص أمحد تدل على كالمهم وقالوا نصوص أمحد تدل عليه اهـ 

وهذا قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأيب هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأمساء أيضا 
: "إمنا الشهر تسع صلى هللا عليه وسلمكر الصديق رضي هللا عنهم لقوله ابنيت أيب ب

وعشرون فال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فاقدروا 
له". قال انفع كان عبد هللا بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث 

وال  ""ب ير ومل ُيل دون منظره سحابوإن مل  "أ" من ينظر له اهلالل فإن رأى فذاك
واحلديث . أو قرت أصبح صائما" "ج قرت أصبح مفطراً وإن حال دون منظره سحاب
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ومعىن أقدروا له أي ضيقوا أبن جيعل شعبان تسعا وعشرين وقد  يف البخاري ومسلم
وجيزئ صوم  فسره ابن عمر بفعله وهو راوية وأعلم مبعناه فيجب الرجوع إىل تفسريه

فهذا املرتتب على صيام هذا اليوم األول جيزئ صيامه إن ظهر  إن ظهر منه اليومذلك 
 وجيب إمساكهاملتعلق هبذا اليوم  تلك الليلةهذا الثاين  وتصلى الرتاويحأنه من رمضان 

يعين لو أن واحد استيقظ يف الصباح وعرف أنه  على من مل يبيت بنيتههذا الثالث 
اليوم جيب الصوم فيجب عليه اإلمساك كأنه رمضان  ابألمس كان هناك غيم وقرت وأن

وهذه ثالث مسائل يف هذا اليوم انه جيزئه من رمضان ويصلي الرتاويح من تلك الليلة 
ال عتق أو وجيب اإلمساك على من مل يبيت النية لكن خيتلف عن رمضان يف مسألتني 

لق برمضان يف إذن ال يقع عتق معلق برمضان وال يقع طالق مع طالق معلق برمضان
هذه الليلة يعين لو قال رجل عبدي حر وزوجيت طالق إن دخل رمضان ففي هذه الليلة 
اليت ليلة الثالثني غيم وقرت وصاموا ليلة الثالثني احتياطا على أهنا من رمضان فهل يقع 

 العتق أم ال يقع؟ ال يقع ألنه مل يتيقن دخول رمضان وإمنا سيقع يف الليلة اليت تليها .
قال مسألة جديدة إذا رئي اهلالل يف النهار وليس يف الليل فيكون ملىت؟كأن رأيناه يف   

)  النهار يف العاشرة صباحا أو يف الظهر فهل هذا يعين أن رمضان اليوم أم غدا؟ قال:
معناه أن غدا رمضان  ( فهو لليلة املقبلة( ولو قبل الزوال )  هناراً  ( اهلالل ) وإن رؤي

وروى البخاري يف اترخيه مرفوعا من أشراط معناه للغد  ر النهاركما لو رؤي آخ
مقصوده أنه من عالمات الساعة أن تكرب  الساعة أن يروا اهلالل يقولون ابن ليلتني

 األهلة .
مسألة جديدة: إذا رؤي اهلالل يف بلد فهل يلزم أهل هذه البلد فقط أم يلزم الناس   

وافقهم أو شاركهم يف املطلع أم يلزم الناس مجيعا  مجيعا ؟ يعين هل يلزمهم هم فقط ومن 
( أي مىت ثبتت رؤيته ببلد )  وإذا رآه أهل بلد) أي أهل الكرة األرضية كلها؟ قال: 
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هذه هو املذهب ولو اختلفت املطالع والقول الثاين يف املذهب  ( لزم الناس كلهم الصوم
بعضهم يف حد الذي يقارب يف أهنا تلزم من قارهبم مطلعا واختاره تقي الدين, وقال 

املطلع تلزمهم وتلزم من كان منهم مسافة قصر أما املذهب واملعتمد فيه أن كل الناس 
: "صوموا لرؤيته" وهو خطاب لألمة كافة فإن رآه  صلى هللا عليه وسلملقوله تصوم 

فإذا أي آخره,  مجاعة ببلد مث سافروا لبلد بعيد فلم ير اهلالل به يف آخر الشهر أفطروا
رآه مجاعة ببلد مث سافروا لبلد بعيد مل ير اهلالل به يف آخر الشهر وإمنا رؤي لثاين يوم 
فمعناه أن البلد الذين سافروا منه سيفطروا إذا كان الشهر كامل مثال عند االثنني أو 

انقص عند االثنني سيفطروا قبل سنقول مثال رآه مجاعة يف بلد يوم السبت مث سافروا إىل 
يد وهذا البلد البعيد رآه يوم األحد فمعناه أن البلد الذين سافروا منه قد صاموا وأن بلد بع

البلد الذي انتقلوا إليه صاموا يوم األحد فالكالم اآلن على خروج الشهر فهؤالء الذين 
يوم فصاموا  29يوم وابلنسبة للبلد الثاين  30سافروا إىل البلد الثاين مكثوا يف البلد الثاين 

آخره  سافروا لبلد بعيد فلم ير اهلالل به يف آخر الشهر أفطروازائدا لذلك قال يوما 
وعلى املذهب ميكن أن يشهدوا برؤية اهلالل إذا كانوا هم مجاعة أو حىت واحد يقولون 

حنن رأينا اهلالل يوم السبت فإذا قبل قوهلم يفطرون أما لو كان ابلعكس كأن سافروا يوم 
ذهبوا إىل بلد بعيد رأوا اهلالل يوم السبت وبلدهم األصلي رأوا السبت وما رؤي اهلالل و 

اهلالل يوم األحد ففي هذه احلالة يفطرون مع البلد اجلديد ويقضون يوما لكن هنا 
 مالحظة فلريجع فيها إىل احلاشية ألن فيها إيهام..

( مكلف ويكفي خربه بذلك لقول ابن عمر  برؤية عدل( وجواب )  ويصام )قال:   
أين رأيته فصام وأمر  صلى هللا عليه وسلماءى الناس اهلالل فأخربت رسول هللا تر 

أو بدون لفظ  2( أو عبدا 1 أنثى ( كان ) ولوالناس بصيامه رواه أبو داود ) 
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وال خيتص حباكم فيلزم الصوم من مسع عدال خيرب برؤيته وتثبت بقية  3 الشهادة
إذن الفرق بني   ذكران بلفظ الشهادةاألحكام وال يقبل يف شوال وسائر الشهور إال

دخول رمضان وسائر الشهور أن الشهور األخرى البد فيها من العدد والبد من لفظ 
الشهادة خبالف دخول رمضان فيكفي فيه اإلخبار من واحد ولو كان ممن ال تقبل 

 يوما واحدا ألنه يقني ولو صاموا مثانية وعشرين يوما مث رأوه قضوا يوما فقط شهادته
أن هناك يوما أفطروه وال يقضوا يومني ألن يوم الثالثني احتمال فاليقني أن الشهر سيكون 

 فنلزمهم ابليقني وال نلزمهم ابلظن . 30لكن ليس يقينا أنه سيكون  29
يعين دخل الشهر  ( ثالثني يوما فلم ير اهلالل 1 فإن صاموا بشهادة واحد)  قال:  

ثالثني يوما فمن املفرتض أهنم بعد الثالثني أن يروا  بشهادة رجل واحد يصح هذا فصاموا
مل اهلالل فلم يروا اهلالل فيصبح هنا شك عند الواحد الذي رأى هالل أنه أخطأ قال 

فقوله مل يفطروا  اوإن شهد اثنان فصوموا وأفطرو صلى هللا عليه وسلميفطروا لقوله 
أو ) شهد قد يكون أخطأ معناه أن دخول الشهر كان فيه خط وأن هذا الواحد الذي 

( ألن  مل يفطرواثالثني يوما ومل يروا اهلالل ) صوراتن متشاهبتان  ( 2 صاموا ألجل غيم
الصوم إمنا كان احتياطا واألصل بقاء رمضان وعلم منه أهنم لو صاموا بشهادة اثنني 

الغيم فبشهادة واحد أو بسبب  ثالثني يوما ومل يروه أفطروا صحوا كان أو غيما ملا تقدم
البد أن يروا اهلالل بعد الثالثني أو يكمل يوما أما لو كان بشهادة اثنني فيكفيه أن 

يفطروا بعد الثالثني بدون رؤية هالل, والكالم اآلن على من رأى اهلالل وحده سواء كان 
من رمضان أو من شوال وما قبلت شهادته أو مل يتمكن من اإلدالء هبا فما العمل؟ قال:  

( لزمه الصوم ومجيع أحكام الشهر من  وحده هالل رمضان ورد قوله ومن رأى) 
ألنه ابلنسبة له يقني فإذا كان علق طالق  طالق وغريه معلق به لعلمه أنه من رمضان

امرأته على دخول الشهر فقد دخل يقينا يف حقه, أما لو حصل العكس أبن رأى هالل 
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الحتمال خطئه فلعله  مل يفطر( و  هالل شوال صام( وحده )  أو رأى) شوال وحده 
يكون أخطأ وما رأى اهلالل وإن كان بعض علماء املذهب كابن عقيل يقول يفطر ولكن 

الفطر يوم يفطر  صلى هللا عليه وسلملقوله سرا واستحسن هذا احلجاوي يف اإلقناع 
فمعناه أنه يصوم معهم وال  الناس واألضحى يوم يضحي الناس رواه الرتمذي وصححه

 حده.يفطر و 
فإذا فعل  وحترى صامأي يف السجن  وإن اشتبهت األشهر على ما حنو مأسورقال:   

ذلك فكم احتمال عقلي ابلنسبة ملوافقة الشهر يف حقه؟ ثالثة: إما أن يوافق الشهر 
فيصح وإما ال يوافق الشهر أبن يصوم بعد خروج الشهر أيضا يصح ألنه يعترب قضاء أو 

و إما أن يصوم شعبان أو رمضان أو شوال ففي صورتني أن يصوم قبل دخول الشهر فه
يصح ويف صورة ال يصح وهي إذا سبق رمضان فهذا ال يعترب له قضاء لكن إذا وافق 

وإن اشتبهت األشهر على ما رمضان فهو أداء وإذا كان بعد رمضان فهو قضاء قال: 
إن  أو أايم تشريقحنو مأسور حترى وأجزأه إن مل يعلم أنه تقدمه ويقضي ما وافق عيدا 

مل يعلم أنه تقدمه سيقضي ما وافق العيد أايم العيد يقضيها ألنه ال يصح الصيام يف العيد 
 وأايم التشريق. 

 من الذي يلزمه الصيام؟ أو ما هي شروط وجوب الصيام؟   
أي  ( ال كافر ولو أسلم يف أثنائه لكل مسلم( يف شهر رمضان )  ويلزم الصوم)   

كأن أسلم يف اخلامس عشر من رمضان فعليه أن يصوم   ضى الباقي فقطقأثناء الشهر 
( ال قادر  ) والثالث  ال صغري وجمنونابلغ عاقل  ( مكلف ) الباقي وال يقضي ما مضى

إن كان  مريض يعجز عنه لآلية وعلى ويل صغري مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده
 عليه ليعتاد الصوم من السبع إىل العشر.الصغري يطيق فعلى الويل أن أيمره به وأن يضربه 
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مسألة: إذا قامت البينة يف النهار وعلمنا أنه رمضان فماذا يصنع؟ وحنن قد أصبحنا وال   
ندري أنه رمضان فهناك مشكلتان األوىل عدم تبييت النية والثانية أن البعض أفطر ابلفعل 

 فأكل وشرب وهكذا فما احلكم؟ 
وجب اإلمساك ( برؤية اهلالل تلك الليلة )  يف أثناء النهار وإذا قامت البينة) قال:   

اإلمساك يف بقية النهار مع أنه مفطر والقضاء هلذا اليوم قالوا اإلمساك حلرمة  (والقضاء 
(  على كل من صار يف أثنائه أهالً لوجوبهلذلك اليوم الذي أفطره ) النهار حلرمة الزمن 
أنه مسلم مكلف قادر ميسك بقية النهار ألنه  يعين كل من توفر فيه أي وجوب الصوم

 وإن مل يكن حال الفطر من أهل وجوبهمفطر بغري سبب فيلزمه اإلمساك وعليه القضاء 
يعين حىت ولو كان حال الفطر من أهل الوجوب كإسالم كافر وإفاقة جمنون أو بلوغ صغري 

الوجوب فيلزمه أن فكان يف أول النهار كافر مث أسلم يف نصف النهار فأصبح من أهل 
ميسك بقية النهار وأن يقضي هذا اليوم والسبب يقولون هذا واجب حلرمة الزمن وهذا 

وكذا )  عليه خالف اختيار شيخ اإلسالم وهي رواية عند اإلمام امحد أبنه ال جيب 
مسافر قدم ( كذا )  و)  ( يف أثناء النهار فيمسكان ويقضيان حائض ونفساء طهرات

ويقضي وكذا لو برىء مريض مفطرا أو بلغ صغري يف أثنائه مفطرا ( ميسك  مفطراً 
فهذه ست صور لكن إن كانوا صائمني  وقضى فإن كانوا صائمني أجزأهم أمسك

 أجزأهم والكالم ليس على احلائض بل على املسافر وكذا املريض والصغري .
أنه يبلغ غدا علم "ب" ال صغري  أنه يقدم غدا لزمه الصوم"أ" وإن علم مسافر قال:   

فهذه الصورة عكس األوىل مسافر علم أنه سيقدم غدا إذن يلزمه أن يصوم  لعدم تكليفه
ألنه سيكون موجود يف البلد مقيم لكن إذا علم الصغري أنه سيبلغ يف الغد فال يلزمه أن 

 يصوم ألنه غري مكلف أما املسافر فهو مكلف .
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يرجى برؤه فيقول أنه ليس عليه صيام يتكلم اآلن على من أفطر لكرب سن أو مرض ال   
أو  1 ومن أفطر لكرب)  األعذار املبيحة للفطروإمنا يطعم عن كل يوم مسكينا قال: 

( ما جيزئ يف كفارة مد من بر أو  أطعم لكل يوم مسكيناً  2 مرض ال يرجى برؤه
 وعلى الذين يطيقونه فدية  نصف صاع من غريه لقول ابن عباس يف قوله تعاىل: 

ست منسوخة هي للكبري الذي ال يستطيع الصوم رواه البخاري واملريض الذي ال لي
 . يرجى برؤه يف حكم الكبري

لكن إن كان الكبري أو املريض الذي ال يرجى برؤه مسافرا فال فدية لفطره مسألة:   
يقول أن هذا الكبري األصيل أنه ليس عليه صيام ولكن  بعذر معتاد وال قضاء لعجزه عنه

ية وهذه الفدية تسقط بسبب السفر فإذا كان الكبري أو املريض الذي ال يرجى برؤه الفد
مسافرا يف رمضان فهنا أصال ليس عليه صيام حىت يقضي, والفدية تسقط قال ألنه أفطر 

 بعذر معتاد وهو السفر واألحوط أنه يفدي يعين يطعم ثالثني مسكينا .
 ( ولو بال مشقة ملسافر يقصرم و ) ( الصو ملريض يضره  ( الفطر ) وسن )قال:   

هذه مسألتني هل األفضل للمريض واملسافر أن يصوم أو يفطر؟ قال يسن الفطر ولو بال 
ويكره هلما  ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أايم أخر  لقوله تعاىل:  مشقة

الطب  وهنا نرجع ألهل 1 الصوم. وجيوز وطء ملن به مرض ينتفع به فيه وال كفارة فيه
يعين إذا كان مريض ينفعه اجلماع وهذه  2 أو به شبق ومل تندفع شهوته بدون وطء

مسائل حتتاج إىل توقف ألن الذي ال خياف هللا سيدعي أنه مريض وحيتاج إىل .. فال فرق 
للذي ال خياف هللا بني أن يقول أنه مريض وحيتاج إىل اجلماع أو أن يشرب يف الظالم 

طر وعموما حنن نقرأ هذه املسائل وال ندري كم حنتاج أو ال حنتاج ففي كال احلالتني مف
إليها ألن الفقهاء كانوا يذكرون يف عصرهم مسائل وأمراض ويصدرون أحكام على هذه 
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املسائل تناسبها أما اليوم فكم من األمراض كانوا يعدوهنا مستعصية وال عالج هلا واليوم 
ون عليها أحكام وجيعلوهنا سبب لفسخ الزواج عالجها أبيسر ما يكون وكانوا أوال يعلق

أو به شبق ومل واليوم عالجه أبيسر ما يكون وكل هذا ستتغري معه األحكام بال شك 
يعين هذا عنده مرض ويسبب له تشقق  تندفع شهوته بدون وطء وخياف تشقق أنثييه

فهذا جيامع  وال كفارة ويقضيأنثييه أو تشقق الذكر فله أن جيامع لكن هذا املرض اندر 
 . ما مل يتعذر لشبق فيطعم كالكبريوال كفارة ولكن يقضي 

) وإن نوى حاضر صوم يوم مث أي حرم السفر والفطر وإن سافر ليفطر حرمقال:   
أي أصبح صائما مث سافر فيفطر فيفطر لكن هناك رواية  ( سافر يف أثنائه فله الفطر

لكن ال  يوت قريته وحنوها لظاهر اآليةإذا فارق باثنية أنه ال يفطر وهلذا قال املصنف 
أي عدم الفطر  واألخبار الصرُية واألفضل عدمهيفطر يف بيته وإمنا إذا شرع يف السفر 

وهذا للخروج من اخلالف ألن املسألة فيها خالف فبعضهم يقول يفطر وبعضهم يقول إذا 
 الف.أصبح صائما فليتم صومه ولذلك املصنف يقول األفضل الفطر خروجا من اخل

واملسألة ابختصار إن خافتا على أنفسهما وأفطرت فعليهما مسألة احلامل واملرضع:   
القضاء فقط وإن خافتا على ولدها الذي يف بطنها من الصيام أن تضعف بسببه فتفطر 

وتقضي وتّكفر وإن خافتا على نفسهما وعلى الولد فتفطر وتقضي وال تكفر ألهنا خافت 
 الفطر فلم تكفر !  على نفسها فلها عذر يف

أو   "أ" فقط مرضع خوفاً على أنفسهما(( أفطرت ) وإن أفطرت حامل أو  )قال:   
( من غري فدية ألهنما مبنزلة املريض  فقط ( أي قضتا الصوم )قضتاه مع الولد ) 

( عدد  قضتا)  "ب" ( فقط على ولديهما( إن أفطرات خوفا )  واخلائف على نفسه ) 
أي ليس هي اليت  ( أي وجب على من ميون الولد أن يطعم عنهما اوأطعمت )  األايم

وهو  ( ما جيزئ يف كفارة لكل يوم مسكيناً ) تطعم بل من ينفق عليها هو الذي يطعم 
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وعلى الذين يطيقونه فدية طعام   :لقوله تعاىلمد من بر أو نصف صاع من غريه 
ة الكبرية ومها يطيقان قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبري واملرأ مسكني 

واملرضع واحلبلى إذا خافتا على أوالدمها  الصيام أن يفطروا ويطعما لكل يوم مسكينا
أفطرات وأطعمتا رواه أبو داود وروي عن ابن عمر وجتزئ هذه الكفارة إىل مسكني 

قبل رضيع ثدي غريها وقدر ومىت يعين ميكن أن تعطى كلها ملسكني واحد  واحد مجلة
معناه أن هذه املرضع ما تستطيع وستفطر بسبب  له مل تفطر وظئر كأم أن يستأجر

الرضاع لكن إن استطاعت أن تستأجر والطفل الرضيع يقبل ثدي غريها إذن ال تفطر ألنه 
 ليس هناك ضرورة والظئر كاألم يف إابحة الفطر هلا .

طر يف إذاً الف وجيب الفطر على من ُيتاجه إلنقاذ معصوم من هلكة كغرققال:   
حاالت الضرورة جيوز كما يف حالة إنقاذ معصوم من اهللكة كغرق لكن ما يستطيع أن 

 ينقذ هذا الغريق إال إذا أفطر كأن كان ضعيف بسبب الصيام فإذا احتاجه فنعم وإال فال
يعين املسافر مثال له أن يفطر فأفطر  وليس ملن أبيح له الفطر برمضان صوم غريه فيه

 طوع غري رمضان يف رمضان .فال يصح أن يصوم ت
مسألة جديدة : يتكلم فيها عن ثالثة أشخاص أحدهم جّن والثاين أغمي عليه والثالث   

 أو أغمي عليه 1 ومن نوى الصوم مث جن)  انم فهل يصح صيامهم أم ال يصح؟ قال: 
ومل يفق "أ" هذا الذي جن أو أغمي عليه مجيع النهار ال يصح صومه  مجيع النهار 2

أما لو جن أو أغمي عليه بعض النهار صح صومه وبقي  ( منه مل يصح صومهجزءا 
النائم فالنائم مجيع النهار أو بعضه يصح صومه , فمن جن مجيع النهار مل يصح صومه, 

وهل عليه القضاء؟ ليس عليه القضاء ألنه غري مكلف أما من أغمي عليه مجيع النهار 
املغمي عليه أو اجملنون بعض النهار صح صومه فعليه القضاء ألنه مكلف أما لو استيقظ 
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 فال قضاء , والذي انم بعض النهار أو كل النهار فصومه صحيح وهذه خالصة املسألة
ألن الصوم الشرعي اإلمساك مع النية فال يضاف للمجنون وال للمغمى عليه فإن 

إن انم  الصح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره )  "ب"أفاق جزءا من النهار 
فال مينع صحة صومه ألن النوم عادة وال يزول به اإلحساس ابلكلية  3 ( مجيع النهار

( أي قضاء الصوم الواجب زمن اإلغماء ألن مدته ال  ويلزم املغمى عليه القضاء) 
( خبالف اجملنون فال قضاء عليه لزوال  فقطتطول غالبا فلم يزل به التكليف ) 

 تكليفه.
م: النية عندهم واجبة عندهم, هي شرط لصحة العبادات كلها فعلى النية يف الصيا   

املذهب جيب تعيني النية يف كل ليلة وليس يف أول رمضان فقط وذلك أبن ينوي صيام 
الغد من رمضان ويكفي أن خيطر بقلبه أنه صائم غدا وال يشرتط أن ينوي بقلبه أنه فرض 

 وجيب تعيني النية)  معناه أهنا فريضة وكذا بل إذا شعر فقط أنه غدا صائم من رمضان ف
يعين يعني النية ألي صيام  ( أبن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة

: "وإمنا لكل صلى هللا عليه وسلملقوله إن كان لرمضان فلرمضان وإن كان لغريه فيعينه 
ملا روى يف النهار قبل أن يدخل  ( من الليل) مىت تكون النية؟ قال:  امرئ ما نوى"

الدار قطين إبسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: "من مل يبيت الصيام قبل طلوع 
 الفجر فال صيام له" وقال إسناده كلهم ثقات وال فرق بني أول الليل ووسطه وآخره

ولو فإن نوى الصيام يف الليل مث بعد ذلك أكل فهل هذا األكل يبطل النية؟ وهلذا قال 
 لصوم كل يوم واجب) مل تبطل النية  ال مبناف للصوم من حنو أكل ووطءأتى بعدها لي

إذاً النية البد منها يف الليل للصيام الواجب أما الصيام املستحب فيمكن أن تكون من  (
ال نية ألن كل يوم عبادة مفردة ال يفسد صومه بفساد صوم غريه ) النهار قال 

ألنه إذا نوى رمضان فمعناه أنه نوى الفرض فال جيب عليه أن ينوي الفرضية  ( الفرضية
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أي تعيني أنه من  أي ال يشرتط أن ينوي كون الصيام فرضا ألن التعيني جيزئ عنه
رمضان جيزئ عن الفريضة كما لو نوى أن يصلي الظهر فهو يسقط الفريضة فتغين عن نية 

 الفريضة .
ومن قال ة أم ال؟ قال مسألة جديدة : من قال غدا صائم إن شاء هللا فهل تصح الني  

يعين قال إن شاء هللا على سبيل  ال متربكا أان صائم غدا إن شاء هللا مرتددا فسدت نيته
كما ال يفسد إميانه بقوله أان مؤمن إن شاء هللا غري مرتدد "  خطأ يف الشريطالتربك " 

 .يف احلال ويكفي يف النية األكل والشرب بنية الصوم
النفل من النهار قبل الزوال ( صوم )  ويصح ) النية فيه؟ صيام النفل: كيف تكون   

فيمكن للنفل أن تكون من النهار ولكن هلا شروط فالبد أال يكون قد أتى  ( أو بعده
لقول معاذ وابن مبفطر كما لو أفطر يف الصباح مث نوى الصيام وهذا قبل الزوال وبعده 

ذات يوم فقال  عليه وسلم صلى هللامسعود وحذيفة وحديث عائشة دخل علي النيب 
وأمر  هل عندكم من شيء فقلنا ال قال فإين إذا صائم رواه اجلماعة إال البخاري

لكن انتبه فالذي نوى قبل الزوال يف احلادية عشرة مثال نوى نفل  بصوم عاشوراء يف أثنائه
الصيام فإذا هل سيحسب له صيام من الفجر أم من احلادية عشرة؟ من احلادية عشرة 

ولو نوى إن كان غدا من )  أي النية  كم ابلصوم الشرعي املثاب عليه من وقتهاوُي
هذا إن كان يف شعبان لكن إن قال هذا  ( لعدم جزمه ابلنية رمضان فهو فرضي مل جيزئه

وإن قال ذلك ليلة الثالثني من رمضان وقال وإال فأان مفطر فبان يف رمضان فيصح 
فالذي قال ذلك يف شعبان إن كان  مل يثبت زواله من رمضان أجزأه ألنه بين على أصل

غدا رمضان فأان صائم ال جيزئه ألنه غري مستصحب ألصل فهو أصال مفطر خبالف من  
)  كان يف رمضان فقال إن كان غدا رمضان فأان صائم ألنه مستصحب ألصل مل يزل 
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من نوى لكن من نوى اإلفطار مثل من أكل أو شرب؟ ال, ف (ومن نوى اإلفطار أفطر 
اإلفطار إن كان يف غري رمضان يستطيع أن يبدأ يف صيام نفل لكم من أكل أو شرب ال 

لقطعه النية وليس كمن أكل أو شرب  "أ" أي صار كمن مل ينو يستطيع أن يتنفل
ومن قطع لكن يف رمضان ال يستطيع أن ينويه نفال  فيصح أن ينويه نفال بغري رمضان

كما لو انتقل  ه نفال أو قلب نيتهما "ب" إىل نفل صحنية نذر أو كفارة " أ" مث نوا
املقصود لو كان واحد يصوم صيام نذر يستطيع أن حيوهلا نفل  من فرض صالة إىل نفلها

بطريقتني األوىل أبن يقطع نية النذر فيبطل النية فيصبح مفطرا مث ينوي النفل والطريقة 
ي صالة فريضة مثال فيقلبها نفال الثانية أن يقلب نية النذر إىل نفل مثل من كان يصل

كما فيصح هذا فهذا ما أبطل الصالة بل حول النية, وصورة القلب األخرية رقم ب مثل 
 لو انتقل من فرض صالة إىل نفلها.

 ابب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

أي وضع يف أنفه سعوط مادة  ( من أكل أو شرب  أو استعط "1"وما يتعلق بذلك )  
 فما أكله أو شربه  بدهن أو غريه فوصل إىل حلقه أو دماغهتوضع يف األنف مثل الدقيق 

( أي مبا  أو اكتحل مبا يصل أي وضع احلقنة وهي شيء يوضع يف الدبر أو احتقن) 
من كحل أو صرب أو قطور أو يعين شدته  لرطوبته أو حدته ( إىل حلقهعلم وصوله ) 

م منه لو كان اإلمثد قليل ال يفطر وهذا ويفه أو امثد كثريشيء قّطره يف العني  ذرور
يعين كان اإلمثد يسري لكن فيه طيب فإنه  أو يسري مطيبمنصوص عن اإلمام أمحد 

يفطر إذا وجد طعمه يف حلقه فمعناه أن املفطر هنا هو الطيب املوجود يف اإلمثد قال 
ابملثال وخالصة هذا األول وهو عرفه  فسد صومه ألن العني منفذ وإن مل يكن معتادا

وما ضبطه بقاعدة والضابط فيه كل ما دخل جوفه أو جموف يف جسده فكل ما وصل 
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إىل اجلوف أي البطن أو جموف يف جسده كالدماغ واحللق من منفذ ولو غري معتاد فمعناه 
أن كل ما وصل إىل اجلوف أو اجملوف من منفذ فإنه يفطر واملنفذ هو كل ما له منفذ 

ق املسام فال يعترب بل البد أن يكون من منفذ واملنفذ قد مفتوح أما ما وصل عن طري
منفذ غري معتاد ومثلوا له ابلعني فهي  أوفتحة الدبر  أواألنف  أويكون معتادا مثل الفم 

فتحة يدخل منها إىل الداخل وكذا اجلرح فهو منفذ غري معتاد  كأن جرح يف بطنه فوضع 
مبنفذ وإن كان هنا غري معتاد فهذا هو  شيئا يف بطنه فأفطر ألنه أوصل شيء إىل جوفه

الضابط لكل ما دخل إىل جوفه واملنفذ هو ما له شكل مفتوح ولذا فكل ما ذكره اآلن 
تشمله هذه القاعدة قال أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل قال فسد صومه 

إىل جوفه أو أدخل )  ألن العني منفذ فالكالم يف الكحل وكذا وإن مل يكن معتادا قال:
فلو قطر فيه أو واإلحليل هو فتحة الذكر  ( غري إحليله( من أي موضع كان )  شيئاً 

ملاذا؟ أليس قد أوصل شيئا إىل جوفه؟ مل  غيب فيه شيئا فوصل إىل املثانة مل يبطل صومه
يبطل صومه لعدم املنفذ فيعتربونه كأنه دخل من خالل املسام ألهنم يقولون البول ابلنسبة 

هي ليست مفتوحة عرب اجلسد وإمنا هي مغلقة والبول يرشح منها رشحا ؟! وهذه  للمثانة
املسألة ليست تعبدية وإمنا هي مبنية على ما فهمه الفقهاء من شكل املثانة وخروج البول 

منها فهم يظنون ويعتقدون حبسب علمهم أنه ليس هناك منفذ مفتوح ميشي منه البول من 
اءا عليه لو أدخل شيئا من إحليله ووصل إىل املثانة فمعناه أنه املثانة إىل خارج اجلسد وبن

مر عرب املثانة فقط ومل يدخل عرب شيء مفتوح لكن إذا ثبت اآلن والدكتور يقول بل 
العكس هو الصحيح والدكتور اآلن يقول بل هي عضلة تفتح فيخرج البول مث تنغلق فلعل 

 تفتح وبناءا على هذا الكالم الثاين الفقهاء رأوها يف تشريح شخص ميت فظنوا أهنا ال
فمعناه أنه لو قطر يف إحليله فوصل إىل املثانة فسيفطر وهذا الكالم لو ثبت عند املصنف 
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لقال به وما زلت أقول الفقه اليوم حيتاج إىل مراجعات يف املسائل املتعلقة ابلعصر حتتاج 
فأركان الوضوء ال حتتاج إىل إىل مراجعات أما املسائل غري املتعلقة ابلعصر فال تراجع 

مراجعات كذا أركان الصالة واألذكار اليت تقال يف الصالة فاألمور التعبدية ال تراجع بل 
األمثلة التطبيقات هي اليت ميكن أن تتغري بسبب خطأ يف تفسريهم هم أو أن العلم تطور 

ا أكثر من فتغري بعض األشياء اليت كانت اثبتة على صورة معينة وهي اآلن أصبحت هل
 صورة .

صلى هللا ( أي استدعى القىيء فقاء فسد أيضا لقوله أو استقاء  ) املفطر الثاين قال   
فأمىن "أ"  (أو استمىن  )الثالث  من استقاء عمدا فليقض حسنة الرتمذي عليه وسلم

أو  "ج"دون الفرج أو قبل"ب" أي ألصق جسده جبسد املرأة ( أو ابشرأو أمذى ) 
صورة املفسد الثالث فعندان أنه إما أن يستمين فإذا خرج منه  أمىن أو أمذىف)  "د"  ملس

مين أو مذي فإنه يفطر هذه صورة أ والثاين ابشر الزوجة فخرج مين أو مذي وليس عندان 
إشكال يف املين بل يف املذي والصورة الثالثة إذا قبل كذلك أمىن أو أمذى أو ملس فأمىن 

اذا يف املذهب يلحقون املذي ابملين يف هذه الصور يقولون أو أمذى على املذهب ولكن مل
, والظاهر ألن املذي تتخلله الشهوة وخروجه مبباشرة فلما اجتمع األمران أصبح يشبه املين

أن املذي ال يلحق ابملين ألن هذا التعليل غري كاف لكن هذا هو املذهب ويف وجه ال 
 صاف وهو الصواب .يفكر ابملذي واختاره تقي الدين قال يف اإلن

معناه لو أنزل مذي فال  ( منيا فسد صومه فأنزل أو كرر النظراملفسد الرابع قال   
فلماذا ال يلحق هنا املذي ابملين؟ ألنه ال تتخلله الشهوة ألن اللمس ال يوجد فعلة إحلاق 

قي الدين املذي ابملين الشهوة واملباشرة وقلنا على القول الثاين الذي رجحناه الذي اختاره ت
 لعدم املباشرة . ال إن أمذىواملرداوي أن املذي ال عالقة له ابإلفطار 
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معناه لو احتجم ومل يظهر دم ال  أو حجم أو احتجم وظهر دم)  املفسد اخلامس   
(  لصومه فسد)  يعين يف مجيع مر يف املفطرات اخلمس  يف الكل (  عامدا ذاكرايفطر 
صوم املاضية وهي العمد والذكر والعمد أي القصد إذن هناك شرطان ملفسدات ال صومه

أفطر احلاجم واحملجوم رواه أمحد والرتمذي  صلى هللا عليه وسلملقوله فخرج املكره 
 .بذلك صلى هللا عليه وسلمقال ابن خزمية ثبتت األخبار عن رسول هللا 

لفصد وهناك صور ال تلحق ابحلجامة وهي الفصد والشرط والرعاف وكلها خروج دم فا 
 وال يفطر بقصد وال شرط وال رعاف هو شق العرق للمداواة والشرط للجلد خلروج الدم

وهو خروج الدم من األنف فهذه الصور وإن كان فيها خروج دم إال أهنا ال تشبه احلجامة 
وال يفطر بقصد وال شرط وال رعاف فاحلجامة للنص الذي ورد فيها تفسد الصوم قال: 

ولو جهل التحرمي وهو املذهب يعين ال (  2 أو مكرهاً  1 اً انسي( إن كان )  ال) 
يشرتطون يف املذهب العلم فمن ارتكب مفسدا للصوم جاهال فسد صومه وهذا هو 

املعتمد يف املذهب ويف وجه أنه يشرتط العلم أيضا فمعناه أنه ال بد أن يكون عاملا ذاكرا  
صلى هللا سد صومه وأجزأه لقوله ولو بوجور مغمى عليه معاجلة فال يفعامدا غري مكره 

عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وحلديث أيب هريرة  عليه وسلم
مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه هللا وسقاه متفق 

( من طريق أو دقيق أو دخان مل يفطر لعدم  3أو طار إىل حلقه ذابب أو غبار)  عليه
صلى هللا عليه ( مل يفطر لقوله  4 أو فكر فأنزلان التحرز من ذلك أشبه النائم) إمك

عفي ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل به أو تتكلم به وقياسه على تكرار  وسلم
فيقول ال يصح أن نقيسه على تكرار النظر ألنه دونه وانتبه  النظر غري مسلم ألنه دونه
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اإلنزال عن مباشرة مثل استمناء وتقبيل وهكذا وعندهم هذه اآلن إىل املراتب فأعالها 
احلالة يفطر صاحبها يف حالة نزول املين أو املذي والصورة اليت تليها هي تكرار النظر دون 

مباشرة فالذي يفطر فيها فقط هو نزول املين دون املذي مث املرحلة الثالثة هي التفكري 
( مل يفسد صومه ألن ذلك  5أو احتلم  ) .فعندهم ال تفطر مطلقا وال تشبه النظر 

أو أصبح أي غلبه )   6 وكذا لو ذرعه القيءفال عالقة له به  ليس بسبب من جهته
( أي طرحه مل يفسد صومه وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه   7 يف فيه طعام فلفظه

إذا  أفطرمل يفسد ملا تقدم وإن متيز عن ريقه وبلعه ابختياره  8مع ريقه من غري قصد 
متيز الطعام عن الريق فأصبح ميكن أن يبتلع الريق دون الطعام ويصبح عند ذلك ابتالع 

 وال يفطر إن لطخ ابطن قدميه بشيء فوجد طعمه يف حلقهالطعام ابختياره فهذا يفطره 
(  أو اغتسل أو متضمض أو استنثر)  ألنه ليس من منفذ وإمنا من خالل املسام   9

فبمجرد أن  10 ( يف املضمضة أو اإلستنشاق زاد على الثالثأو يعين استنشق ) 
( مل يفسد 11 فدخل املاء حلقه( فيهما ) أو ابلغ ) متضمض أو استنشق هذا ال يفطره 

 ألنه قصد املضمضة واالستنشاق ومل يقصد الفطر أو إدخال املاء . صومه لعدم القصد

وكرها له عبثا لكن ال تفطر  دموتكره املبالغة يف املضمضة واالستنشاق للصائم وتق  
كغوصه    4أو عطش  3أو حلر والضمري عائد للمضمضة واالستنشاق  2 أو إسرافا 1

إذا يكره  أو تربد فال يكرهأما إن كان لغسل مشروع فال يكره  يف ماء لغري غسل مشروع
وال يفسد صومه مبا دخل حلقه من غري له املضمضة واالستنشاق للعبث واإلسراف 

 . قصد

 بقيت مسائل أخرى :  
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( ومل يتبني  شاكا يف طلوع الفجر( أو شرب أو جامع )  ومن أكل) الصورة األوىل:   
هذا شاك يف طلوع الفجر والفرق بني الشك والظن أن الشك  ( صح صومهله طلوعه ) 

% ما طلعت واليقني أن 30% طلعت الشمس و70هو استواء الطرفني أما الظن كأن 
لفجر فالشك والظن واليقني هذه ثالث حاالت واآلن يتكلم على % طلعت ورأى ا100

مسألة الشك يف طلوع الفجر هو شاك يف طلوع الفجر فمعناه أن األصل ليل فيصبح 
استصحاب األصل ليس خطأ يف حقه ألنه مل يتيقن دخول الفجر ومل يغلب على ظنه 

ه مل يتبني لع طلوعه لكن طلوع الفجر وهلذا قال يف هذه املسألة صح صومه ألنه شاك وألن
لو أكل وهو شاك يف طلوع الفجر مث ظهر وتبني له أن الفجر قد طلع فعليه القضاء ألن 

القاعدة عندهم ال عربة ابخلطأ البني خطؤه فإذا تبني له أنه أكل يف النهار أبي خطأ 
ت حيصل عنده فتبني له أنه أكل يف النهار فماذا حيصل يف الصوم؟ يفسد الصوم وإن ثب

أنه يف الليل فالصوم صحيح . إذن عندان صورتني إما أن يتبني أو ال يتبني فإن مل يتبني 
نبين على الشك والظن فإذا ظن بقاء الليل وأكل ومل يتبني أنه ليل أو هنار فهل صيامه 

صحيح أو غري صحيح ؟ صحيح  وإن ظن أن النهار طلع وأكل ومل يتبني أنه فعال وافق 
هار فهل صيامه صحيح أم فاسد؟ فاسد فهذا مل يتبني ، أما إن تبني الليل أو وافق الن

وال قضاء عليه ولو تردد ألن   ( صح صومه)  فالعربة ابلبيان وال عربة ابخلطأ البني.
 .األصل بقاء الليل

ألنه إذا أكل شاكا  ( شاكا يف غروب الشمس( وحنوه )  ال إن أكل) الصورة الثانية: 
ن األصل ماذا؟ النهار فهو أكل وهو يظنه هنارا يشك يف يف غروب الشمس معناه أ

( من ذلك اليوم  شاكا يف غروب الشمس( وحنوه )  ال إن أكل) الغروب فيفسد قال: 
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فلو   الذي هو صائم فيه ومل يتبني بعد ذلك أهنا غربت فعليه قضاء الصوم الواجب
( أكل وحنوه )  أو ) ألن األصل بقاء النهارصومه صحيح وليس بفاسد  تبني أهنا غربت

هذه الصورة الثالثة فهل العربة ابلواقع أم العربة ابلواقع ؟  ( أنه ليل فبان هنارا 3معتقدا 
أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى ألنه مل يتم صومه وكذا ابلواقع 

 ومعىن هذه الصورة يعتقد هنارا فبان ليال ومل جيد نية الواجب 4يقضي إن أكل وحنوه 
الرابعة أنه أكل يعتقده هنارا فهذا أيمث على هذه النية فبان ليال فهل يبطل صومه أم ال؟ لن 

يبطل صوم اليوم الذي مضى ولكن سيبطل صوم اليوم اآليت إذا مل جيدد النية ألنه نوى 
 وكذا يقضي إن أكل وحنوه يعتقد هنارا فبان ليال ومل جيد نية الواجبالفطر هذا اليوم 

أما إذا   ومل يتبني له اخلطأ 5ال من أكل ظاان غروب مشس  صوم اليوم الثاين فإنه يبطل 
 تبني أنه أخطأ فعليه القضاء .

 فصل يف اجلماع يف رمضاناملفطر السادس : اجلماع وهو الذي تلزمه الكفارة    

يف هنار رمضان يقول  ولو يف يوم لزمه إمساكه (  2 يف هنار رمضان 1 ومن جامع) 
ن يف يوم يلزمه إمساكه مثل لو ثبت اهلالل هنارا أو أنه ما بيت النية من الليل حىت لو كا

لكل يوم واجب كما هو معروف فمثل هذا هو مفطر يف هذا اليوم لكن جيب عليه أن 
ميسك فيه حلرمة الزمن الذي هو رمضان فإن كان مفطرا يف رمضان فيلزمه اإلمساك مع 

ي يلزمه فيه اإلمساك فعليه الكفارة ومعناه أن الكفارة اإلفطار وإن جامع يف هذا الزمن الذ
ليست فيمن جامع يف رمضان وكان صائما بل لو كان مفطرا لكن يلزمه اإلمساك أما 

املفطر الذي ال يلزمه اإلمساك مثل املسافر أو املريض الذي جيوز له الفطر فال حرج عليه 
 لكن هو يعلم يف نفسه أنه رمضان فالناس مل يصوبوه أو رأى اهلالل ليلته وردت شهادته

(  يف قبل) يذكر شروط اجلماع الذي يوجب الكفارة  3 فغيب حشفة ذكره األصلي
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انسيا أو جاهال أو  وول وهذا حمرم ولكن الكالم على فساد الصوم (أو دبر  ) 4 أصلي
ويف بعض النسخ أو جاهال وليست يف بعض النسخ ولكنها صحيحة فإذا مل تكن  مكرها
فبمجرد اجلماع يوجب  ( أنزل أو ال فعليه القضاء والكفارة)  ة فضيفوها قال: موجود

 القضاء والكفارة .

فما  ولو أوجل خنثى مشكل ذكره يف قبل خنثى مشكلصور ال توجب الكفارة:    
هناك مجاع اآلن ألنه خنثى مشكل وكذا املرأة فال ندري من الذكر من األنثى ولذلك مل 

يعين خنثى مشكل يف قبل امرأة فيقول ال ألنه مل حيصل مجاع  مرأةأو قبل احيصل مجاع 
ألننا ال ندري هل هذا املشكل قد جامع بزائد أم أصلي, وانتبه: ملاذا نقول إذا أوجل اخلنثى 

املشكل يف قبل امرأة أصلي أهنا تفطر هي ألنه وصل شيء إىل جوفها فأكثر األصحاب 
ن اخلارج أما مسألة اجلماع فهي مسألة مستقلة على أن ابطن الفرج ليس من اجلوف بل م

 فاجلماع مفطر ألنه مجاع وليس ألنه إيصال شيء إىل ابطن الفرج وهذه املسألة رقم أ. 

أو أوجل رجل ذكره يف قبل خنثى مشكل مل يفسد صوم واحد منهما إال أن   -ب  
اع فيفسد صومه فإذا أنزل فعليه لقضاء فقط وليس عليه الكفارة ألن هذا ليس جبم ينزل

أي يفسد  كالغسل وكذا إذا أنزل جمبوب أو امرأاتن مبساحقةابإلنزال وليس ابجلماع 
صومهما وسيأيت بيان حكم الكفارة لكن على املذهب جيب الكفارة على اجملبوب واملرأة 

أو  ( منيا أو مذاي )  فأنزل( ولو عمدا )  1وإن جامع دون الفرج  )ابملساحقة وستأيت 
وهذا  ( جبهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء وال كفارة معذورة( اجملامعة )  2 أةكانت املر 

 يف الصورتني إن جامع دون الفرج والثانية كانت املرأة معذورة .
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ابختصار : من جامع دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ال الكفارة لعدم اجلماع واملرأة إذا   
وإن طاوعت ها فعليها القضاء وال كفارة جومعت وهي معذورة بنسيان أو إكراه أو جهل

( املباح فيه القصر  أو جامع من نوى الصوم يف سفره)   عامدة عاملة فالكفارة أيضا
 فهذه ثالثة صور فيها اإلفطار دون الكفارة ( أفطر وال كفارةأو يف مرض يبيح الفطر ) 

صوم ال يلزمه املضي فيه  ألنهوالسؤال ملاذا ال نلزمه ابلكفارة مع أنه أفطر ابجلماع ؟ قال 
فاإلفطار وقع بنية الفطر ال  أشبه التطوع وألنه يفطر بنية الفطر فيقع اجلماع بعده

 .ابجلماع 

( أي كرر الوطء )  2 أو كرره( متفرقني أو متواليني )  1 وإن جامع يف يومني)  قال  
ع يف يومني إذا جام ( فكفارة واحدة يف الثانية( للوطء األول )  يف يوم ومل يكفر

متفرقني فكم كفارة يكفر؟ كفارتني أما لو كرره يف يوم واحد ومل يكفر بينهما فكفارة 
وهي ما إذا كرر الوطء يف يوم قبل أن يكفر واحدة يف الثانية أي يف الصورة الثانية وهي 

ونفهم من هذا أنه لو كرره يف يوم واحد وكّفر بينهما  قال يف املغين والشرح بغري خالف
( وهي ما إذا  ويف األوىل)  كفارة ناه أن الوطء الثاين ليس له كفارة فيحتاج إىل فمع

وإن جامع مث كفر مث جامع يف ( ألن كل يوم عبادة مفردة )  اثنتانجامع يف يومني ) 
أي مثل كفارة احلج إذا   ( ألنه وطء حمرم وقد تكرر فتكرر هي كاحلجيومه فكفارة اثنية 

وكذلك من لزمه )  ر بينهما فيلزمه أن يكفر مرة أخرى كرر احملظور وكان قد كف
 ( كمن مل يعلم برؤية اهلالل إال بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا اإلمساك

وهؤالء الثالثة مفطرون لكن يلزمهم اإلمساك ألن إفطارهم ليس بعذر شرعي وأمثال هؤالء 
وهذا خاص  لكفارة هلتكه حرمة الزمن( فعليه ا إذا جامع)  إذا جامع من لزمه اإلمساك 
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( فعليه الكفارة  إذا جامع)  بنهار رمضان دون غريه أما لو كان يقضي رمضان فيختلف 
 .هلتكه حرمة الزمن

( الكفارة عنه  ومن جامع وهو معاىف مث مرض أو جن أو سافر مل تسقط)  قال:  
راج الكفارة؟ حبال وقوع ألن العربة هل هي حبال وقوع احملظور أم حبال إخ الستقرارها

) وال جتب الكفارة بغري اجلماع  كأنه مل يكن هناك عذر   كما لو مل يطرأ العذراحملظور 
إذن ليس عندان كفارة إال يف  ( ألنه مل يرد به نص وغريه ال يساويه يف صيام رمضان
نزع يعين لو طلع الفجر عليه وهو يف حال اجلماع فكونه ي والنزع مجاعهذه احلالة فقط 

فهذا يعترب مجاع والتعليل قالوا ألنه يتلذذ به فهذا أحد أجزاء التلذذ به ويف وجه ال قضاء 
عليه وال كفارة واختاره تقي الدين أي أن النزع ال يعتربه مجاعا فبعض الناس يقول إذا كان 

النزع مجاعا فماذا يفعل ؟ واجلواب أنه ينبغي عليه أن يبتعد عن الفجر فال يقرب من 
وكذا اإلنزال ابملساحقة  واإلنزال ابملساحقة كاجلماع على ما يف املنتهى جر جبماعهالف

من جمبوب فيعتربوهنا مجاعا وقال يف اإلنصاف أصح الوجهني ال كفارة عليهما وجزم به يف 
اإلقناع واإلقناع واملنتهى بينهما خالف يف هذه املسألة هل املساحقة واجملبوب ابملساحقة 

م ال؟؟ فإذا أنزال ابملساحقة وهذا يف حق النساء أو أنزل اجملبوب ابملساحقة يعترب مجاعا أ
وهو مقطوع الذكر فما حصل إيالج فيلحق ابجلماع أم ال وهذا فيه خالف يف املذهب 

فاحلجاوي يف اإلقناع يقول هذا ليس جبماع فال كفارة ويف املنتهى أنه يلحق ابجلماع وهي 
 أكثر أصحاب املذهب. 

سليمة من  1( مؤمنة  عتق رقبة( أي كفارة الوطء يف هنار رمضان )  وهي )قال:   
رقبة ) معناه أهنا على الرتتيب وليس على التخيري  ( فإن مل جيدالعيوب الضارة ابلعمل ) 
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لكل  3 ( فإطعام ستني مسكينا( الصوم )  فإن مل يستطع 2 فصيام شهرين متتابعني
( شيئا  فإن مل جيدبيب أو شعري أو أقط ) مسكني مد بر أو نصف صاع من متر أو ز 

صلى هللا ألن األعرايب ملا دفع إليه النيب  4 ( سقطت الكفارةيطعمه للمساكني ) 
التمر ليطعمه للمساكني فأخربه حباجته قال أطعمه ألهلك ومل أيمره بكفارة  عليه وسلم

فارة على من مل لكن هذا الكالم الذي هو سقوط الك أخرى ومل يذكر له بقاءها يف ذمته
حج   1خبالف كفارة جيد خاصة هبذه الكفارة وهي الوطء يف رمضان وهلذا قال املصنف 

كالقتل لعدم النص فما ورد النص يعين ما ورد النص يف   وميني وحنوها 3وظهار   2
 ويسقط اجلميع بتكفري غريه عنه إبذنهسقوط الكفارة على من مل جيد إال يف هذا املوضع 

 شخص يف أن خيرج عنك  الكفارة فأذنت له سقطت عنك الكفارة.لو استأذنك 

 يكره ويستحب يف الصوم ابب ما

( للخروج  مجع ريقه فيبتلعه( لصائم ) يكره ( أي قضاء الصوم )  وحكم القضاء) 
بلع  ( على الصائم ) وُيرم) وهذا مذهب أيب حنيفة  من خالف من قال بفطره

 ( أي ال ابلريق ويفطر هبا فقطدره أو دماغه ) سواء كانت من جوفه أو ص ( النخامة
أي يفطر ابلنخامة إذا وصلت إىل فمه مث ابتلعها فسيفطر ابلنخامة وليس ابلريق أما الريق 

( ألهنا من غري الفم وكذلك  إن وصلت إىل فمه)  فطبيعي أن يصل إىل الفم مث يبتلعه 
وإن قل إلمكان م والقيء يعين سيفطر ابلد إذا تنجس فمه بدم أو قيء وحنوه فبلعه

وإن أخرج من فمه حصاة أو درمها أو خيطا مث ألنه يستطيع أن يتحرز منه  التحرز منه
فما احلكم؟ ألن هذا اخليط أو الدرهم أو احلصاة إذا خرج من الفم فعادة عليها ريق  أعاده

ن كان ما "ب" فإ وإال فال  "أ"فإن كثر ما عليه أفطر فإن ابتلعه مرة اثنية ؟ لذلك قال 
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ولو أخرج لسانه مث أعاده مل يفطر مبا عليه كثري أفطر والكثري حبسب ما فحش يف نفسه 
ألنه  عليه ولو كثر ألنه مل ينفصل عن حمله ويفطر بريق أخرجه إىل مابني شفتيه مث بلعه

 يعترب كأنه أخرجه إىل اخلارج .

نه ال أبس به حلاجة ( قال اجملد املنصوص عنه أ ويكره ذوق طعام بال حاجة) قال   
 مضغ علك قوي( يكره )  و) والثالث  ومصلحة وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس

والقوي هو الذي ال يتحلل أما الذي يتحلل فخطري ألنه سيدخل مع الريق إىل الداخل  (
أي يطرد البلغم  وهو الذي كلما مضغته صلب وقوي ألنه ُيلب البلغمفيفطر به 

 وإن وجد طعمهما) ولذلك يكره وليس من أجل اإلفطار  لعطشويورث ا وجيمع الريق
املصنف يقول يكره ذوق الطعام إذا ما  ( يف حلقه أفطر( أي طعم الطعام والعلك ) 

وصل إىل حلقه أما إذا وصل إىل حلقه أفطر وكذا مضغ العلك القوي هذا إذا مل يصل إىل 
العلك ( مضغ )  وُيرمه ) ألنه أوصله إىل جوفحلقه أما إذا وصل إىل حلقه أفطر 

أي وإال فيحرم وهذه  وإال فال ( إن بلع ريقه( مطلقا إمجاعا قاله يف املبدع )  املتحلل
املسألة خالف املصنف فيها املذهب فاملذهب حيرم مضغ العلك املتحلل مطلقا سواء بلع 

ر لكن على  ريقه أو ال فاملذهب حيرم مطلقا ولو مل يبلع ريقه أما إن بلع ريقه فإنه سيفط
كالم احلجاوي رمحه هللا يف الزاد فقد مال إىل أن العلك املتحلل حيرم إذا بلع الريق ألنه 

سيفطر وال حيرم يف غري ذلك , وما أكثر اختيارات احلجاوي ! احلجاوي هلل دره له 
هذا معىن ما ذكره يف املقنع واملغين والشرح ألن احملرم إدخال ذلك صوالت وجوالت 

مضغ ذلك ولو  مل يوجد وقال يف اإلنصاف والصحيح من املذهب أنه ُيرمإىل جوفه و 
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وهو املذهب . فمعناه أن  مل يبتلع ريقه وجزم به األكثر اهـ وجزم به يف اإلقناع واملنتهى
 احلجاوي هنا يف الزاد خالف كالمه يف اإلقناع .

به نفسه كسحيق ويكره أن يدع بقااي الطعام بني أسنانه وشم ماال يؤمن أن جيذقال:   
يكره مقدمات الوطء إذا   ( ملن حترك شهوته( ودواعي الوطء )  وتكره القبلةمسك ) 

هنى عنها شااب ورخص لشيخ رواه أبو  صلى هللا عليه وسلمألنه كانت حترك الشهوة 
داود من حديث أيب هريرة ورواه سعيد عن أيب هريرة وأيب الدرداء وكذا عن ابن عباس 

لذلك  يقبل وهو صائم ملا كان مالكا إلربه صلى هللا عليه وسلم إبسناد صحيح وكان
مل يقل حبرمة القبلة وحنوها بل قال كراهتها إذا كانت حترك الشهوة أما إذا ما كانت حترك 

 وغري ذي الشهوة يف معناه أي يف معىن الشيخ وحترم إن ظن إنزاالالشهوة فال كراهة 
 عليه . يعين غلب على ظنه أنه سينزل فهنا حترم

صلى ( وحنوه لقوله  وشتم ( ومنيمة ) اجتناب كذب وغيبة( مطلقا )  وجيب ) قال:  
من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه   هللا عليه وسلم

وشرابه رواه أمحد والبخاري وأبو داود وغريهم قال أمحد ينبغي للصائم أن يتعاهد 
ي ويصون صومه وكانوا إذا صاموا قعدوا يف املساجد وقالوا صومه من لسانه وال ميار 

حنفظ صومنا وال نغتاب أحدا وال يعمل عمال جيرح به صومه ويسن له كثرة قراءة 
( لقوله  إين صائم( جهرا )  وسن ملن شتم قولهوذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره ) 

) أتخري ؤ صائم وسن فإن شامته أحد أو قاتله فليقل إين امر  صلى هللا عليه وسلم
صلى هللا ( إن مل خيش طلوع فجر اثن لقول زيد بن اثبت تسحران مع النيب  سحور

مث قمنا إىل صالة قلت كم كان بينهما قال قدر مخسني آية متفق عليه  عليه وسلم
ابلنسبة للجماع يكره إذا شك يف طلوع  وكره مجاع مع شك يف طلوع فجر ال سحور
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صلى هللا عليه ( لقوله  تعجيل فطر( سن ) و)  شك فال يكره الفجر أما السحور إذا 
واملراد إذا واملراد بتعجيل الفطر  ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر متفق عليه وسلم

وليس معىن يعجل أن أيكل ابستعجال فيقع أكله قبل األذان أو  الشمس حتقق غروب
 قبل الغروب فعند ذلك سيفطر .

وحتصل فأكثر األحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن  بة الظنوله الفطر بغلقال   
وكماهلا أبكل فضيلة الفطر حتصل مبجرد الشرب لكن كماهلا ابألكل  فضيلته بشرب

يفطر على  صلى هللا عليه وسلم( حلديث أنس كان رسول هللا  على رطبويكون ) 
سا حسوات من رطبات قبل أن يصلي فإن مل تكن فعلى مترات فإن مل تكن مترات ح

فتمر فإن عدم ماء رواه أبو داود والرتمذي وقال حسن غريب ) فإن عدم ( الرطب ) 
يعين كل هذا من املستحبات  ( عند فطره وقول ما ورد( ملا تقدم ) ماء ـ ( على ) ف

ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وحبمدك اللهم تقبل مين إنك 
 ه من مقال .على ما في أنت السميع العليم

" يعين ال يؤخر وال 2" (متتابعا )  "1"( أي قضاء رمضان فورا  ويستحب القضاء)   
ألن القضاء ُيكي األداء وسواء أفطر بسبب حمرم يفصل وهذا استحباب وليس وجواب 

يعين لو ما قضى على الفور فالبد أن  أو ال وإن مل يقض على الفور وجب العزم عليه
اء مثل الذي ال يصلي يف أول الوقت لكن يعزم بقلبه على أن يصلي يعزم بقلبه على القض

( لقول عائشة   إىل رمضان آخر من غري عذر( أتخري قضائه ) وال جيوز )  يف الوقت
كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان ملكان رسول 
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 وال يصحأي قبل القضاء  قبلهمتفق عليه فال جيوز التطوع  صلى هللا عليه وسلمهللا 
وحينئذ ) التأخري  ( أي أخره بال عذر حرم عليه فإن فعل)  أي التطوع قبل القضاء 

ما جيزئ فيبقى عليه القضاء وتزيد الكفارة  ( فعليه مع القضاء إطعام مسكني لكل يوم
يف كفارة رواه سعيد إبسناد جيد عن ابن عباس والدار قطين إبسناد صحيح عن أيب 

يعين ال كفارة عليه وليس املعىن أي ال قضاء عليه !  يرة وإن كان لعذر فال شيء عليههر 
( بعد أن أخره بعذر فال شيء عليه ولغري  وإن مات)  بل ال شيء عليه مع القضاء 

فإن أخره لعذر وما فال شيء عليه وال على  عذر أطعم عنه لكل يوم مسكني كما تقدم
فلو أخره لعدة رمضاانت فكفارة  ( ولو بعد رمضان آخر)  الورثة ولغري عذر فكما تقدم 

 ألنه إبخراج كفارة واحدة زال تفريطه واإلطعام من رأس ماله أوصى به أو الواحدة 
فهذا يف حق امليت, من مات وأخره لغري عذر فيخرج عنه لكل يوم مسكني من رأس 

ه صوم كفارة أطعم وإن مات وعلياملال سواء أوصى أو مل يوص ألن هذا حق واجب هلل 
فما وجب  كصوم متعه وال يقضي عنه ما وجب أبصل الشرع من صالة وصوم عنه

عليه أبصل الشرع ما يقضى عنه فال يقضى عنه رمضان أو صالة فاتته ال تقضى عنه أما 
 أو اعتكاف( نذر )  ) أو حج( نذر وإن مات وعليه صوم  ) الذي يقضى عنه كالنذر 

( ملا يف الصحيحني أن امرأة جاءت إىل  تحب لوليه قضاؤهأو صالة نذر اس( نذر ) 
فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

نعم ألن النيابة تدخل يف العبادة حبسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب يف 
نيابة تدخل يف العبادة صام عنه وليه يعين وارثه وقال أن ال أصل الشرع والويل هو الوارث

حبسب خفتها يعين اخلفيفة تدخلها النيابة وكلما اشتدت كلما امتنعت فيها النيابة 
 فإن صام غريه جاز مطلقافالواجب أبصل الشرع ال تدخله النيابة خبالف الواجب ابلنذر 

مل  إذا ترك صيام نذر أو كذا صام عنه وليه استحبااب إذا ألنه تربعيعين غري الوارث جاز 
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يرتك تركة ووجواب إذا ترك تركة فإما أن يصوم عنه وإما أن خيرج من الرتكة ملن يصوم عنه 
وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الويل أو يدفع إىل من يفعله عنه ويدفع يف الصوم 

هذا يف الصوم وإن كان يف حج فيدفع إىل من حيج عنه وإذا   عن كل يوم طعام مسكني
فيدفع كم؟ لكن قضية االعتكاف هناك وجه يف املذهب أنه ال كان اعتكاف أو صالة 

يعتكف عنه وغنما خيرج كفارة ميني إذا كان عليه اعتكاف نذر وكذلك يف الصالة رواية 
عن اإلمام أمحد أهنا ال ُتَصلَّى عنه وكذلك الطواف ال يُطاف عنه فمعناه انه خيرج عنه  

ا كم فلم يذكروا فيها شيء وهذا الكالم كله كفارة ميني أما املذهب فتفعل عنه أو خيرج أم
يف حق من أمكنه أن يصوم ما نذره فلم يصمه يف مضي زمنه ولو مع عدم االستطاعة 

ومعىن أمكنه الصوم أي جاء هذا اليوم وأمكنه الصوم مبضي زمنه وصورة ذلك: رجل قال 
مث مات فما  نذرت أن أصوم هلل شهرا مث مات اثين يوم بعدما مضى يوم واحد فلم يصمه

الذي يلزمه؟ يلزمه يوم واحد أما التسعة والعشرين فلم جتئ أصال فلم حيياها حىت يصومها 
فهو مطالب بواحد ولو عاش بعد ذلك مخسة عشر يوما فلم يصم مث مات فإذا الذي 

يلزمه مخسة عشر يوما, وإذا كان بعد هذه الكلمة مضى عليه شهر وهو مريض مث مات 
وهذا كله فيمن أمكنه صوم عدم االستطاعة ألنه عاش هذه األايم  فبمضي زمنه ولو مع

والعمرة يف ذلك  كما مر   ما نذر فلم يصمه فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط
يف النذر فتلزم بلزومه فلو نذر عمرة فكاحلج فإذا ترك تركة فيخرج من تركته من  كاحلج

 حيج عنه.

ضل عظيم حلديث كل عمل ابن آدم له وفيه ف ابب صوم التطوعقال رمحه هللا   
احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف فيقول هللا تعاىل: ] إال الصوم فإنه يل وأان 
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قوله فإنه يل ألن هذه إضافة تشريف  أجزي به [ وهذه اإلضافة للتشريف والتعظيم
لليايل ( ا أايم من كل شهر واألفضل أن جيعلها ) 1( ثالثة أايم  يسن صيام)  وتعظيم 

قال له إذا صمت من الشهر  صلى هللا عليه وسلم( ملا روى أبو ذر أن النيب البيض  )
ثالثة أايم فصم ثالثة عشر وأربعة عشر ومخسة عشر رواه الرتمذي وحسنه ومسيت 

صلى هللا ( لقوله  2 االثنني واخلميس( صوم )  وبيضا لبياض لياليها كلها ابلقمر ) 
عرض فيهما األعمال على رب العاملني وأحب أن يعرض : "مها يومان تعليه وسلم

( حلديث من  3 ست من شوال( صوم )  وعملي وأان صائم" رواه أمحد والنسائي) 
معناه أنه البد أن  صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر أخرجه مسلم

صيام نفل يقضي مث بعدما يقضي يصوم الست من شوال وليس أن يصوم قبلها ألن هذا 
العيد ملا فيه من املسارعة إىل  ويستحب له تتابعها وكوهنا عقبال يصح قبل القضاء 

) ( صوم  و)  متتابعة بعضها خلف بعض ويكون بعد العيد مباشرة فهذا أفضل  اخلري
وآكده ( حلديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا احملرم رواه مسلم )  4 شهر احملرم

لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع  صلى هللا عليه وسلملقوله (  العاشر مث التاسع
والعاشر أحتج به أمحد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثالثة أايم ليستيقن 

وصوم عاشوراء كفارة سنة ويسن فيه التوسعة على أي صوم التاسع والعاشر  صومها
ويف أثر عن سفيان فدليل  والتوسعة على العيال يف هذا اليوم فيه حديث موضوع العيال

صلى هللا عليه ( لقوله  5تسع ذي احلجة ( صوم )  و)  هذه التوسعة ليس بناهض 
ما من أايم العمل الصاحل فيهن أحب إىل هللا من هذه األايم يعين العشر قالوا اي  وسلم

 رسول هللا وال اجلهاد يف سبيل هللا قال وال اجلهاد يف سبيل هللا إال رجل خرج بنفسه
(  يوم عرفة لغري حاج هبا( آكده )  ووماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري ) 

وهو كفارة سنتني حلديث صيام يوم عرفة احتسب على هللا أن يكفر السنة اليت قبله 
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والسنة اليت بعده وقال يف صيام عاشوراء إين احتسب على هللا أن يكفر السنة اليت 
وهذا فيه حديث  ة يف اآلكدية يوم الرتوية وهو الثامنقبله رواه مسلم ويلي يوم عرف

( أي أفضل صوم  وأفضله)  ليوم الرتوية وهو يف احلقيقة داخل يف عشر ذي احلجة 
عبد هللا بن عمرو قال هو  صلى هللا عليه وسلم( ألمره  ) صوم يوم وفطر يومالتطوع 

ما هو أفضل  أفضل الصيام متفق عليه وشرطه أن ال يضعف البدن حىت يعجز عن
يعين ترك  من الصيام كالقيام حبقوق هللا تعاىل وحقوق عباده الالزمة وإال فرتكه أفضل

صيام يوم وإفطار يوم يكون أفضل إذا كان هذا الصيام يضعف البدن ويعجز اإلنسان 
 بسببه عما هو أفضل من الصيام .

فيه إحياء لشعار  ( ابلصوم ألن 1 ويكره إفراد رجب)  املكروهات من الصيام: قال   
إذن اإلفراد ألن العبارة يكره  اجلاهلية فإن أفطر منه أو صام معه غريه زالت الكراهة

إفراد رجب فإن أفطر بعض أايم من رجب أو صام مع رجب أايما من غري رجب زال 
ال تصوموا يوم  صلى هللا عليه وسلم( لقوله  2اجلمعة يوم ) ( كره إفرادو  )اإلفراد

( حلديث ال  3 السبت( إفراد يوم ) و قبله يوم أو بعده يوم متفق عليه ) اجلمعة إال 
 4تصوموا يوم السبت إال فيما افرتض عليكم رواه أمحد وكره صوم يوم النريوز 

وكل هذه األايم يكره الصيام  أو يوم يفردونه ابلتعظيم 6وكل عيد للكفار  5واملهرجان 
( وهو يوم الثالثني من شعبان  الشك ( يوم ) و ) فيها إال أن يقصد التشبه هبم فيحرم 

إذا مل يكن غيم وال حنوه لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أاب 
اعترب  رواه أبو داود والرتمذي وصححه البخاري تعليقا صلى هللا عليه وسلمالقاسم 

ويكره الوصال عصى أاب القاسم أي خالفه فحمله على الكراهة ومل حيملوه على التحرمي 
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وال يكره إىل لكن ال يكره الوصال إىل السحر  وهو أن ال يفطر بني اليومني أو األايم
يعين عند الغروب ال يفطر ويستمر بصومه إىل السحر أي إىل وقت  السحر وتركه أوىل

 السحور فيقول ال يكره هذا بل يباح لكن تركه أوىل .

( إمجاعا للنهي املتفق عليه  العيدين يومي ) ( وُيرم صوم) األايم اليت حيرم صيامها:   
يومي العيد أي يوم الفطر ويوم األضحى إمجاعا للنهي املتفق عليه ولو   ولو يف فرض) 

لكن أايم التشريق  ( صيام أايم التشريق( ُيرم )  وكان سيصوم فريضة فيحرم ذلك 
صلى لقوله آلن فقال ليست مثل أايم العيدين ألن أايم التشريق فيها استثناء وسيذكره ا

إال عن دم متعة )   أايم التشريق أايم أكل وشرب وذكر هللا رواه مسلم هللا عليه وسلم
فيصح صوم أايم التشريق ملن إذن جيوز صيام أايم التشريق عن دم متعة وقران  ( وقرآن

قبل اليت هي ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجعتم الثالثة اليت يف احلج إذا صامها عدم اهلدي 
احلج انتهت وإذا مل يصمها قبل احلج فيصومها أايم التشريق وال حيرم عليه فدل على أن 

لقول ابن عمر وعائشة هني عن صيام أايم التشريق ليس بقوة النهي عن صيام أايم العيد 
 مل يرخص يف أايم التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي رواه البخاري.

املصنف فيمن دخل يف فرض موسع من صوم أو غريه حرم واآلن قاعدة: يذكرها اآلن  
قطعه كاملضيق فالفرض املوسع واملضيق هذا من مباحث األصول فاملضيق هو الذي ال 

يتسع لغريه معه واملوسع هو الذي يتسع له ولغريه فالصالة وقتها موسع فيستطيع أن 
من دخل يف فرض يصلي الفريضة وأن يصلي مع الفريضة صلوات أخر فيقول املصنف أن 

موسع حرم قطعه يعين لو دخل وقت صالة الظهر على رجل فهذا وقت موسع فإن صلى 
يف أول الوقت فال أبس وكذا يف وسطه فال أبس أو يف آخره فلو أنه شرع يف الصالة يف 
أول وقت الظهر قال فمن دخل يف فرض موسع حرم قطعه ألنه أصبح مضيقا يف حقه 
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( من  ومن دخل يف فرض موسع)  كذلك القضاء والكفارة   فال يقطعه وكالصوم وغريه
( كاملضيق فيحرم خروجه من الفرض بال عذر ألن اخلروج  حرم قطعهصوم أو غريه ) 

فيحرم خروجه من الفرض الذي شرع فيه بال عذر, ملاذا؟ ألن  من عهدة الواجب متعني
به ومظنة للحاجة  اخلروج من عهدة الواجب متعني ودخلت التوسعة يف أصل وقته رفقا

ألنه يعلم أنه حيتاج التوسع فإذا شرع يف هذا الواجب تعني املصلحة يف إمتامه وهذا كله 
تعليل إىل مسألة من دخل يف املوسع صار مضيقا يف حقه وحرم قطعه فإذا شرع يف 

الكفارة أو يف قضاء رمضان فقضاء رمضان موسع يستطيع أن يقضي يف شوال أو يف 
شرع فيصبح مضيقا يف حقه يقولون ألن العهدة من اخلروج من أراء  شعبان ... فإذا

التوسعة يف وقته الواجب متعينة على اإلنسان لكن مع ذلك فاهلل سبحانه وتعاىل أدخل 
يف ( اإلمتام )  وال يلزمرفقا ومظنة للحاجة فإذا شرع تعينت املصلحة يف إمتامه  ) 

ائشة اي رسول هللا أهدي لنا حيس ( من صوم وصالة ووضوء وغريها لقول ع النفل
وهو التمر مع السمن فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم وغريه وزاد 

النسائي إبسناد جيد إمنا مثل صوم التطوع مثل الرجل خيرج من ماله الصدقة فإن شاء 
يعين املستحب غري الواجب فيكره  أمضاها وإن شاء حبسها وكره خروجه منه بال عذر

ن خيرج منه بال عذر لكن النفل يستطيع أن يقطع صوم النفل وعبادة النفل مطلقا إال أ
وال قضاء )  احلج والعمرة لكن قطعها بسبب ال أبس أما قطعها بغري سبب فهو مكروه

أي ال يلزم قضاء ما فسد من إذن النفل يستطيع أن يقطعه وال يقضي فاسده  (فاسده 
فإن أفسدمها أو  جب إمتامهما النعقاد اإلحرام الزمافي ( والعمرةإال احلج  النفل )

 . وأمتوا احلج والعمرة هلل  لقوله تعاىل  فسدا لزمه القضاء
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أما  ( من رمضان وترجى ليلة القدر يف العشر األواخرليلة القدر )  ليلة القدر :  
ليلة القدر  حتروا صلى هللا عليه وسلملقوله  الُعشر فهو الثالثة أايم األخرية من رمضان

يف العشر األواخر من رمضان متفق عليه ويف الصحيحني من قام ليلة القدر إمياان 
أي بليلة القدر  واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه زاد أمحد وما أتخر ومسيت بذلك

 أو لعظم قدرها عند هللا 1 ألنه يقدر فيها ما يكون يف تلك السنة: ألسباب , األول
 وهي ابقية مل ترفع لألخبار 3 يها قدرا عظيما وهي أفضل الليايلأو ألن للطاعة ف 2

)   صلى هللا عليه وسلميعين ليلة القدر ابقية إىل آخر الزمان وليست خاصة بزمن النيب 
اطلبوها يف العشر األواخر يف ثالث بقني أو  صلى هللا عليه وسلم( لقوله  وأواتره آكد

( أي أرجاها لقول  وليلة سبع وعشرين أبلغمخس بقني أو سبع بقني أو تسع بقني ) 
فيقوم العشر كلها ابن عباس وأيب بن كعب وغريمها وحكمة إخفائها ليجتهدوا يف طلبها 

( عن عائشة قالت اي رسول هللا  مبا ورد( ألن الدعاء مستجاب فيها )  ويدعو فيها) 
رواه أمحد وابن إن وافقتها فبم أدعو قال قويل اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين 

ماجه وللرتمذي معناه وصححه ومعىن العفو الرتك وللنسائي من حديث أيب هريرة 
مرفوعا سلوا هللا العفو والعافية واملعافاة الدائمة فما أويت أحد بعد يقني خريا من 

فالشر املاضي يزول ابلعفو اللهم ارزقنا إايها والفرق بني العفو والعافية واملعافاة  معافاة
 .اضر ابلعافية واملستقبل ابملعافاة لتضمنها دوام العافيةواحل

 ابب االعتكاف

( لزوم مسجد  ( لغة لزوم الشيء ومنه يعكفون على أصنام هلم واصطالحا ) وهو) 
ولو مميز فال  مسجدا ولو ساعة 3ال غسل عليه  2عاقل ولو مميزا  1أي لزوم مسلم 
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ملسجد فلو كان عليه الغسل ملا استطاع يشرتط تكليفه ال غسل عليه إمكان اللبث يف ا
فهذا هو التعريف فلو لزم املسجد لعمل  ( لطاعة هللا تعاىل) اللبث يف املسجد إال حلاجة 

ويسمى جوارا وال يبطل أو كذا ال يسمى اعتكاف ويسمى االعتكاف أيضا جوارا 
 صلى هللالفعله حكمه مسنون يف كل وقت  ( كل وقت إمجاعا مسنون وهو ) إبغماء

ومداومته عليه يعين ليس خاصا برمضان وال ابلعشر األخرية بل يف كل وقت  عليه وسلم
أي اعتكفن مع  ومعهوهذا دليل على أن االعتكاف مل ينسخ  واعتكف أزواجه بعده

 صلى هللا عليه وسلموهو يف رمضان آكد لفعله وبعده  صلى هللا عليه وسلمالنيب 
فليس من شرط من شرط  ( ) بال صومعتكاف ( اال ويصح ) وآكده يف عشره األخري

صحة االعتكاف أن يكون صائما فيمكن أن يعتكف وهو مفطر كما لو اعتكف يف 
لقول عمر اي  شوال أو اعتكف يف املساء يف وقت الفطر من بعد املغرب إىل السحور

 صلى هللارسول هللا إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة ابملسجد احلرام فقال النيب 
 رواه البخاري ولو كان الصوم شرطا ملا صح اعتكاف الليل أوف بنذرك عليه وسلم

هذا صحيح وهذا دليل على أن االعتكاف يصح أن يكون أقل من يوم وليلة فأحياان 
يكون االعتكاف واجب وأحياان يكون االعتكاف م ع الصوم واجب, مىت؟ ابلنذر وهلذا 

( فمن نذر أن يعتكف صائما أو  ابلنذر م )( أي االعتكاف والصو  ويلزمان)  قال:
صلى هللا عليه يصوم معتكفا لزمه اجلمع وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا وحنوه لقوله 

 .من نذر أن يطيع هللا فليطعه رواه البخاري وكذا لو نذر صالة بسورة معينة وسلم

 إذن زوجها وال جيوز لزوجه اعتكاف بالالزوجة واألمة والسيد : كيف تعتكف األمة؟   
والقن هو العبد اخلالص ويتكلم اآلن يقول لو اعتكفت الزوجة أو  وال لقن بال إذن سيده

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

688 
 

 

 

 

 

 

 

 حتليلهما من تطوع مطلقاأي الزوج والسيد  وهلماالعبد بدون إذن الزوج أو السيد فيقول 
يعين للزوج أن خيرجها من اعتكاف التطوع وكذا للسيد أن  أي سواء أذان فيه أو مل أيذان

رج عبده من اعتكاف التطوع أما لو كان اعتكاف الزوجة أو العبد واجب كنذر فهل خي
هلما إخراجهما؟ يقول ومن اعتكف نذرا بغري إذن الزوج أو السيد فله أيضا إخراجهما 

لكن لو كانت الزوجة اعتكفت نذرا إبذنه فليس له أن خيرجها وكذلك العبد لو اعتكف 
نفهم من هذا أنه لو كان بنذر  ومن نذر بال إذنقال نذرا فليس للسيد أن خيرجه ولذا 

 إلذن فليس هلما أن خيرجامها .

حلديث إمنا األعمال  1( بنية  إال ( االعتكاف ) وال يصح) شروط االعتكاف:   
 وأنتم عاكفون يف املساجدلقوله تعاىل:  2 (يف مسجد ابلنيات وال يصح إال ) 

لو كانت تصلى فيه اجلمعة يقال جيّمع فيه  أي تصلى فيه اجلماعة أما (جيمع فيه)
حىت ال حيتاج إىل أن خيرج ملسجد تصلى فيه اجلماعة  أي تقام فيه اجلماعةابلتشديد 

ألن االعتكاف يف غريه يفضي إما إىل ترك اجلماعة أو تكرار فيقطع اعتكافه مث يرجع 
إذا اعتكف يف وهذا  اخلروج إليها كثريا مع إمكان التحرز منه وهو مناف لالعتكاف

 ( واملعذور والعبد )املرأة  ( من ال تلزمه اجلماعة كـ ) إال) غري املسجد الذي جيمع فيه 
هؤالء ثالثة فيصح اعتكافهم يف كل مسجد  (يف كل مسجد ( يصح اعتكافهم ) فـ 

لآلية وكذا من اعتكف من الشروق إىل حىت لو مل تقام فيه اجلماعة يف كل الصلوات 
هذا ال حيتاج إىل مسجد تقام فيه اجلماعة ألنه اعتكف من الشروق إىل ف الزوال مثال

يعين املرأة هلا أن تعتكف يف أي مسجد سواء تقام فيه  ( سوى مسجد بيتها) الزوال 
اجلماعة أو ال إال مسجد بيتها, ومعىن مسجد بيتها أن املرأة إذا اختذت يف بيتها مكاان 

لكنه ليس مبسجد حقيقة وإمنا هو جمرد تسمية تصلى فيه واعتادته يسمى مسجد بيتها 
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وهو املوضع الذي تتخذه فلو اعتكفت يف مسجد بيتها مل يصح االعتكاف منها 
 .لصالهتا يف بيتها ألنه ليس مبسجد حقيقة وال حكما جلواز لبثها فيه حائضا وجنبا

د وما اآلن بسبب أنه ذكر املسجد واالعتكاف يف املسجد يريد أن يبني ما هو املسج  
فداخل املسجد منه وأعاله منه  ومن املسجد ظهره ورحبته احملوطةهي حدوده فقال 

ظهره ورحبته أي ساحاته احملوطة أي اليت هلا حيطان وعليها ابب فداخل املسجد منه بال 
إشكال والساحات احملوطة ابملسجد إذا كان هلا سور وابب فهي من املسجد وكذلك 

أي يف املسجد أما إذا   ومنارته اليت هي أو ابهبا فيهمنه  ظهر املسجد أي أعلى املسجد
كانت خارج املسجد أو ابهبا خارج املسجد فمعناه أنه إذا خرج إىل املنارة  ليؤذن انقطع 

فما زيد يف املسجد يدخل فيه فلو توسع هذا املسجد غدا وأخذ  وما زيد فيهاعتكافه 
 الساحة فستصبح هذه الساحة من املسجد . 

لكي ال يضطر إىل أن خيرج  واملسجد اجلامع أفضل لرجل ختلل اعتكافه مجعة: قال  
 أو الصالة يف مسجد غري( أي االعتكاف )  ومن نذره)  من معتكفه ليحصل اجلمعة 

احلرام ( املسجد )  وأفضلها ( مسجد مكة واملدينة واألقصى ) الثالثة ( املساجد )
صالة يف مسجدي هذا خري  عليه وسلمصلى هللا ( لقوله فمسجد املدينة فاألقصى

ملخص هذه  من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام رواه اجلماعة إال أاب داود
املسألة : الثالث مساجد هذه تتفاوت يف الفضيلة وما عدا هذه الثالثة فكلها متساوية  

قصى فاملسجد احلرام مبائة ألف صالة فيما سواه ومسجد املدينة أبلف واملسجد األ
خبمسمائة وما عدا ذلك فاملساجد متساوية وبناء على هذه القاعدة فمن نذر أن يعتكف 

يف مسجد من املساجد وعني هذا املسجد فهل له أن ينتقل إىل غريه أم ال ؟ نقول 
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القاعدة أنه إذا نذر أن يعتكف يف أي مسجد غري الثالثة فتستوي كلها يف حقه فله أن 
يعتكف يف الثالثة وإن نذر أن يعتكف يف املسجد  يعتكف يف أي مسجد وله أن

األقصى فليس له أن ينزل عنه فله كم خيار؟ إما أن يعتكف يف املسجد األقصى أو 
املدينة أو يف مكة ولو نذر أن يعتكف يف املدينة فليس له إال خياران, املدينة أو مكة وإن 

األعلى يغين عن األدىن  نذر أن يعتكف يف مكة فليس له أن يعتكف إال يف مكة فنقول
( جواب من أي مل  مل يلزمه) أما األدىن فال يغين عن األعلى وهذا خالصة الباب قال 

( أي يف املسجد الذي عينه إن مل يكن من الثالثة  فيه يلزمه االعتكاف أو الصالة )
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام  صلى هللا عليه وسلملقوله 

ي هذا واملسجد األقصى فلو تعني غريها بتعيينه لزمه املضي إليه واحتاج ومسجد
لشد الرحال إليه لكن إن نذر االعتكاف يف جامع مل جيزئه يف مسجد ال تقام فيه 

(   األفضل( العتكافه أو صالته )  وإن عني) إذا نذر األعلى فال جيزئ األدىن  اجلمعة
( كمسجد املدينة أو  فيما دونهصالته ) ( اعتكافه أو  مل جيزكاملسجد احلرام ) 

( فمن نذر اعتكافا أو صالة مبسجد املدينة أو األقصى  وعكسه بعكسهاألقصى ) 
أجزأه ابملسجد احلرام ملا روى أمحد وأبو داود عن جابر أن رجال قال يوم الفتح اي 
ا رسول هللا إين نذرت إن فتح هللا عليك مكة أن أصلي يف بيت املقدس فقال صل ه

فهذا دليل على املسألة اليت  هنا فسأله فقال صل ها هنا فسأله فقال شأنك إذا
 مضت.

انتقل املصنف إىل قاعدة اثنية: إذا نذر اعتكاف زمن معني فمىت يدخل ومىت خيرج؟   
فإذا نذر يوما معينا فيدخل قبل الفجر وخيرج بعد املغرب فهذا هو اليوم, والليلة يدخل 

دخل (  كعشر ذي احلجة )  زمناً معيناً ( اعتكافا )  ومن نذر) جر قبل املغرب وإىل الف
( من وخرج الغروب من اليوم الذي قبله )  ( فيدخل قبيلمعتكفه قبل ليلته األوىل 
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وإن نوى يوما معينا قال  ( أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه, بعد آخرهمعتكفه ) 
 . وأتخر حىت تغرب مشسه وإن نذر يوما دخل قبل فجره

يعين ومل يقيده ابلتتابع ابللفظ أو النية فلو نذر  وإن نذر زمنا معينا اتبعه ولو أطلققال   
 زمنا معينا فمعناه التتابع أما إذا نوى عددا معينا ..

نلخص املسألة: إذا نوى زمننا معينا فمعناه متتابعا فلو قال العشرة الوسطى أو األخرية   
 ايم فله أن يفرقهافمعناه التتابع وإذا قال عشرة أ

أي العدد لو قال  فله تفريقه "2" وعددا اتبعه ولو أطلق "1" وإن نذر زمنا معينا قال:
يعين لو نوى يوم لو  وال تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرهاعشر أايم أو سبع أايم  

)  ما وليلة نذر يوما ال تدخل الليلة فلم ينو الليلة ولو نذر الليلة مل يدخل اليوم ولو نذر يو 
اآلن سيذكر األشياء اليت  (منه  ( له ) إال ملا البد( من معتكفه )  وال خيرج املعتكف

خبط   1ينقطع هبا االعتكاف واألشياء اليت جتوز للمعتكف واليت ال جتوز هنا ضع رقم 
كبري فإذا خرج لشيء ضروري البد له منه ال حرج أما إذا خرج من املعتكف لشيء ال 

نقطع اعتكافه، ما هو الشيء الذي البد له منه، الضروري الذي ال يستطيع هو منه بد ا
وكقيء بغتة "، 1" كإتيانه مبأكل ومشرب لعدم من أيتيه هبمااالستغناء عنه؟ قال: 

وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس ُيتاجه وإىل مجعة وشهادة لزمتاه واألوىل 
ي األوىل أال خيرج من املعتكف إذا مل يكن أ أن ال يبكر جلمعة وال يطيل اجللوس بعدها

هناك صالة مجعة يف املسجد الذي هو معتكف فيه خيرج يبكر للمسجد اآلخر ألن هذه 
أشياء ضرورية ال تبطل االعتكاف قال وال يطيل اجللوس بعدها فإذا خرج من مثل هذا 

 ملشي على عادتهوله افال يطيل بعد صالة اجلمعة وإمنا خيرج مبقدار اجلمعة يصلي ويرجع 
وقصد بيته حلاجته إن مل جيد مكاان يليق أي إذا خرج ال نقول له أن خيرج مسرعا جيري 
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يعين إذا احتاج خلالء فيذهب للبيت وال حرج إال إذا وجد مكاان  به بال ضرر وال منة
يليق به وال ضرر عليه وال منة مثال هناك مكان قريب من املسجد مثل بيت جاره لكن 

لو طرق على اببه أنه يريد احلمام ويدخل ففيه منة فال حرج أن يذهب إىل بيته  هناك منة
له أن  وغسل يده مبسجد يف إانء من وسخ وحنوهولو بعد مع وجود قريب. وله أيضا 

" وقصد بيته 1من قوله وله املشي على عادته "يفعل ذلك، اآلن هذه األشياء اليت تباح له 
هذه  ال بول ليس له البول يف املسجد يف إانء قال: " لكن3" وغسل يده ابملسجد "2"

 "3" وحجامة وهو شق العرق إلخراج الدم  "2" وفصد "1األشياء املمنوعات بول "
 أي يف هواء املسجد كسطحه أي سطح املسجد. إبانء فيه أو يف هوائه

( حيث وجب عليه االعتكاف متتابعا ما مل  وال يعود مريضا وال يشهد جنازة) قال: 
إذاً ال يعود مريضا وال يشهد جنازة من عليه اعتكاف  يتعني عليه ذلك لعدم من يقوم به

واجب أي نذر لكن الذي ال اعتكاف نذر عليه فخرج وعاد املريض وشهد اجلنازة انقطع 
اعتكافه لطاعة وهو طاعة لطاعة أخرى وهي عيادة املريض أو شهادة اجلنازة  إال إذا تعني 

من يقوم به فال يوجد أحد يقوم ابجلنازة إال هو أو ال أحد يعود  عليه ذلك لعدم وجود
املريض إال هو فإذاً تعينت عليه وله أن خيرج. إذاً ال يفعل شيء من هذه األشياء اليت 

مضت وهي: اخلروج لشيء له منه بد ليس ضروري والثاين عيادة املريض والثالث شهادة 
اء إن اشرتطها يف أول اعتكافه املنذور فإنه ميكن أن اجلنازة إال ابالشرتاط وهذه الثالثة أشي

خيرج يعين كأن يشرتط أن أيكل يف بيته يستطيع أيكل يف املسجد ال أبس، اشرتط أن 
يعود املريض فال أبس يعين هذا إذا اشرتط فال أبس وإن االعتكاف ال ينقطع خبروجه هلذه 

( أي يشرتط يف  إال أن يشرتطه ) األشياء الثالثة ألنه اشرتطه يف بداية اعتكافه قال:
وكذا كل قربة مل تتعني عليه  ابتداء اعتكافه اخلروج إىل عيادة مريض أو شهود جنازة
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وما له منه بد كعشاء ومبيت بيته ال اخلروج للتجارة وال التكسب ابلصنعة يف املسجد 
شيء له منه بد إذاً حنن نقول له أن يشرتط يف ثالثة أشياء أن خيرج ل  وال اخلروج ملا شاء

وأن يعود مريضا وأن يشهد جنازة ميكن هذا لكن ال يشرتط أن خيرج للتجارة ألن هذه 
وإن املعاين اليت سيذكرها التجارة والتكسب واخلروج ملا شاء هذه تنايف أصل االعتكاف  

وإذا زال العذر وجب الرجوع  قال مىت مرضت أو عرض يل عارض خرجت فله شرطه
أما االعتكاف املستحب يستحب الرجوع لالعتكاف املستحب.   إىل اعتكاف واجب

( أو  يف فرج( املعتكف )  وإن وطئ) اآلن سيذكر أشياء نسميها مبطالت االعتكاف: 
الوطء يبطل االعتكاف والثاين اإلنزال ابملباشرة  -1(  فسد اعتكافهأنزل مبباشرة دونه ) 

 ا وإن ابشر ومل ينزل حرم ومل يبطل .هب أنه ابشر ومل ينزل يبطل االعتكاف اكتبوا عنده
ويكفر كفارة ميني إن كان االعتكاف منذورا إلفساد نذره ال لوطئه ويبطل أيضا 

يعين خرج بدون داعي بدون سبب أو خرج   اعتكافه خبروجه ملا له منه بد ولو قل
ا بسبب يبيح له ذلك مثل احلمام أو الوضوء لكنه أطال هناك يعين خرج من احلمام وبعدم

توضأ وكان راجع وجد شخصا أهال كيف احلال وما هي األخبار وكيف فالن وفالن 
وماذا فعلتم يف داركم الفالنية، ذاك نقول له مبارك عليك قطع اعتكافك انقطع 

( من  ويستحب اشتغاله ابلقرب)  االعتكاف ألنه جلس وأطال فيما ليس له داعي 
صلى ( بفتح الياء أي يهمه لقوله  عنيهواجتناب ما ال يصالة وقراءة وذكر وحنوها ) 

من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه وال أبس أن تزوره زوجته يف  هللا عليه وسلم
كما حصل مع   املسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غريه ما مل يتلذذ بشيء منها

إىل  وله أن يتحدث مع من أيتيه ما مل يكثر ويكره الصمت  صلى هللا عليه وسلمالنيب 
 إذا نذر الصمت لليل ال يف هبذا النذر ألنه ليس بنذر جائز الليل وإن نذره مل يف به
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إذا  وينبغي مل قصد املسجد أن ينوي االعتكاف مدة لبثه فيه السيما إن كان صائما
جاء املسجد مثل الذي أييت لصالة الرتاويح أييت بعد صالة املغرب مثال يفطر يف بيته 

فينوي االعتكاف حىت يؤذن للعشاء فيصلي العشاء ويصلي الرتاويح  وأييت املسجد مبكرا
وال جيوز البيع  مث يرجع إىل البيت هذا ألن االعتكاف أقله ساعة فال يوجد حتديد ألقله 

  .للمعتكف وغريه وال يصح أي املسجدوال الشراء فيه 

كثرياً هذا وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  ا ً

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله 
 وصحبه أمجعني أما بعد:

 قال املصنف رمحه هللا تعاىل:

 كتاب املناسك

مجع منسك بفتح السني وكسرها وهو التعبد يقال تنسك تعبد وغلب إطالقها على 
" يعين تعبد احلج خاصة وهذا معىن 1ول للنسك التعبد "إذاً املعىن األمتعبدات احلج 

واملنسك يف أخص من املعىن األول فاألول أعم التعبد مطلقا والثاين عبادات احلج 
" إذاً منسك له ثالثة إطالقات يطلق على 3"األصل من النسيكة وهي الذبيحة 

(  احلج )العبادة مطلقا الذبيحة املتقرب هبا إىل هللا ويطلق على عبادات احلج ويطلق على 
بفتح احلاء يف األشهر عكس شهر ذي احلجة فرض سنة تسع من اهلجرة وهو لغة 

( لغة الزايرة  ) والعمرةالقصد وشرعا قصد مكة لعمل خمصوص يف زمن خمصوص 
وأمتوا احلج  ( لقوله تعاىل:  واجبان وشرعا زايرة البيت على وجه خمصوص ومها )
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ائشة اي رسول هللا هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن وحلديث ع والعمرة هلل 
جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة رواه أمحد وابن ماجه إبسناد صحيح وإذا ثبت ذلك 

اآلن مسألة وجوب احلج والعمرة مها مسألتان خمتلفتان فوجوب يف النساء فالرجال أوىل 
العمرة استدل بقول هللا احلج ابإلمجاع ووجوب العمرة هو حمل خالف فمن أوجب 

والذي ال يوجب العمرة يقول هذا الكالم يف اإلمتام وليس يف  وأمتوا احلج والعمرة تعاىل:
االبتداء يعين إذا بدأ يف العمرة جيب عليه إمتامها واستدلوا أيضا بقوله احلج والعمرة قال 

هي على الرجال  نعم عليهن جهاد ال قتال فيه فمعناه أن العمرة واجبة على النساء ف
اآلن شروط وجوب احلج فيجب على من توفرت فيه إذا تقرر ذلك فيجبان كذلك قال 

شروط معينة وهي قال: واحلج والعمرة واجبان يف العمر مرة بال تواين  بشرط إسالم كذا 
على املسلم احلر املكلف ) حرية عقل بلوغ قدرة جلية. سيعدد اآلن شروط الوجوب: 

(  يف عمره مرة( أي املستطيع )  القادر ولو مل يكن مسلما فهو مكلف هو البالغ العاقل
احلج مرة فمن زاد فهو متطوع رواه أمحد وغريه  صلى هللا عليه وسلمواحدة لقوله 

عندان شروط وجوب معناه إذا مل تتوفر فاإلسالم والعقل شرطان للوجوب والصحة 
قاعدة عامة إذا اختل شرط من  الشروط كاملة أي إذا نقص واحد ال جيب العمل عموما 

شروط الوجوب فال جيب وإذا قلنا شروط الصحة فإذا نقص واحد ال يصح العمل فالعقل 
واإلسالم شرطان للوجوب ومها شرطان للصحة فإذا مل جيب احلج على غري املسلم وال 

 والبلوغ على غري العاقل وهو اجملنون فال يصح من غري املسلم وال يصح من غري العاقل
فمعناه أن غري البالغ الصغري ال جيب عليه وال وكمال احلرية شرطان للوجوب واإلجزاء 

جيزئ لكن يصح ألن األمور ثالثة وجوب وصحة وإجزاء فالصغري والعبد ال جيب عليهما 
لكن يصح من  دون الصحة وال جيزئ منهما يعين ال يسقط عنهم حجة اإلسالم قال:
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واالستطاعة شرط  س وجواب والشرط اخلامس هو:الصغري ويصح من العبد تطوعا لي
لكن لو حج صح وأجزأ عن حجة اإلسالم وال يلزمه أن يعيد للوجوب دون اإلجزاء 

( وأيمث إن أخره  على الفورفمن كملت له الشروط وجب عليه السعي )  احلج قال:
ال تعجلوا إىل احلج يعين الفريضة فإن أحدكم  صلى هللا عليه وسلمبال عذر لقوله 

ملا قال على الفور يعين ليس على الرتاخي فبعض أهل العلم  يدري ما يعرض له رواه أمحد
يقول هو على الرتاخي فإذا توفرت الشروط جيب عليه وال جيب عليه فورا أي جيب عليه 
يف عمره أن أييت ابحلج يف عمره واملذهب على الوجوب ال يتأخر واآلن سيذكر صور إذا 

( أبن عتق العبد حمرما فإن زال الرق  ) ناء احلج  فما احلكم؟ قال:توفرت الشروط يف أث
فاألصل أنه ال يصح ( أبن أفاق اجملنون وأحرم إن مل يكن حمرما  اجلنون ( زال ) و )

اإلحرام من اجملنون لكن يصح أن حيرم عاقال مث يطرأ عليه اجلنون مث يزول منه اجلنون هذه 
إذاً ملا زال الرق ( أبن بلغ الصغري وهو حمرم   الصبا زال )(  و) الصورة الثانية والثالثة: 

عن العبد احملرم فلما أحرم العبد كان إحرامه نفل وليس بواجب والصيب كان إحرامه نفل  
كذلك وليس بواجب وملا زال اجلنون وأحرم العاقل فهذا سيكون واجب قال إذا حصلت 

فع منها أو بعده إن عاد فوقف يف ( قبل الدبعرفة  ( وهو ) يف احلج) هذه الثالثة 
معناه أن هؤالء إذا حصل هلم هذا شرطني يف وقته ومل يكن سعى بعد طواف القدوم 

عرفة، ومل يكن قد سعوا واملقصود ابختصار أن تتوفر شروط وجوب احلج عليهم قبل أن 
ج ينتهوا من ركن من األركان فأركان احلج أربعة الطواف طواف اإلفاضة والسعي سعي احل
والوقوف بعرفة وأول واحد هو اإلحرام فاآلن األربعة متوفرة يف حق هؤالء ألهنم حمرمني 
مازالوا متلبسني ابإلحرام توفرت فيهم شروط الوجوب يعين زال الرق وزال اجلنون وزال 

الصبا وهو مازال حمرما مل يفك اإلحرام إذاً توفر اإلحرام وعرفة هو مازال واقف يف عرفة أو 
عرفة مث زال عنه املانع من الوجوب فرجع إىل عرفة يعين رجع إىل عرفة يف وقتها خرج من 
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فال يصح أن يزول عنه املانع يف يوم العيد فال يستطيع أن يرجع عرفة انتهى وقت عرفة 
فالكالم أن وقت عرفة مازال ابقيا ومل يكن سعى ولكن ال نقول مل يكن طاف ألنه ال 

كن يقدم سعي احلج على عرفة فإذا كان هذا كذلك ميكن أن يطوف قبل عرفة لكن مي
فيصبح حجه فريضة لكن لو كان سعى يكون أتى ببعض أركان احلج قبل الوجوب وال 

 ( وهو ) يف احلج)  يستطيع أن يعيد السعي مرة اثنية فال يشرع إعادة السعي إذاً قال:
عى بعد طواف ( قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف يف وقته ومل يكن سبعرفة 

يف العمرة عندان شرط العمرة قبل طوافها  ( أي وجد ذلك يف إحرام ) ويفالقدوم ) 
 ( أي احلج والعمرة فيما ذكر )صح  واحد أن يزول عنه املانع قبل أن يشرع يف الطواف

أي فتجزيه عن حجة اإلسالم وعمرته ويعتد إبحرام ووقوف موجودين إذاً  ( فرضاً 
نا هو بلغ يف عرفة فاإلحرام املتلبس به اآلن نعتد به ووقوفه هذا نعتد وقت البلوغ ألننا قل

أي وقت البلوغ واحلرية وزوال اجلنون يعتد به إذاً يعين يصري يف حقه موجودين إذاً به 
يعين هو وقف يف عرفة  وما قبله تطوع مل ينقلب فرضاالفريضة حتققت مىت؟ بعد البلوغ 

نه الرق فما قبل النصف األول كان نفل والنصف الثاين هنار كامل ويف نصف النهار زال ع
فإن كان الصغري أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف مل جيزئه فرض مث قال: 

ولو أعاد ألنه ركن من أركان احلج انتهى يف حال النفل وليس يف الفريضة قال:  احلج
وهذا الثاين ألنه ال جيوز  كرارهوال تهذا التعليل األول السعي ألنه ال يشرع جماوزة عدده 

 أصال السعي أكثر من سبع أشواط وال تكراره وال يشرع أن يكرر السعي خبالف الوقوف
يعين يستطيع أن يقف ساعة أو  خبالف الوقوف فإنه ال قدر له حمدود وتشرع استدامته
أثناء  وكذا إن بلغ أو عتق يفساعتني أو يوم وليلة إىل طلوع الفجر وخروج وقته. قال: 

ولو أعاد الطواف ابختصار من حتققت فيه شروط طواف العمرة مل جيزئه ولو أعاده 
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(  و) الوجوب قبل أن يشرع يف ركن من األركان إال الوقوف فالوقوف ميكن أن يعيده 
( نفال حلديث ابن عباس:" أن امرأة  من الصيب(  أي احلج والعمرة )  فعلهمايصح ) 

صبيا فقالت أهلذا حج؟ قال نعم ولك أجر"  عليه وسلمصلى هللا رفعت إىل النيب 
ولو الويل هنا هو األب أو وصيه أو احلاكم  رواه مسلم وُيرم الويل يف مال عمن مل مييز

املميز حيرم بنفسه ولكن إبذن الويل  وُيرم مميز إبذنهالكالم عن الويل  حمرما أو مل ُيج
من الرمي والتلبية  ويفعل ويل ما يعجزمها لوغري املميز حيرم عنه الويل ويكون هو ويل املا

وال يعتد برمي  يبدأ يرمي عن نفسه مث يرمي عن الصيب لكن يبدأ الويل يف رمي بنفسه
يعين ال يصح أن يوكل واحد حالل غري حمرم ويقول له ارمي عين فال يصري وكيال  حالل

ويطاف به لعجز ثلك عن احملرم فإذا وكلت وجاز لك التوكيل ووكلت يف احلج توكل حمرم م
)  يعين الصغري يطاف به لعجز إما راكب على دابة أو عربية أو حممول  راكبا أو حمموال

احلج والعمرة جتب على العبد ( لعدم املانع ويلزمانه بنذره  العبد نفال( يصحان من )  و
 يعين الإال إبذن سيد وزوج  أي يف نفلوال ُيرم به وال زوجة إذا نذره فيصري واجب 

واملقصود هنا يف حج النفل إال إبذن سيد وزوج  حيرم العبد ابحلج وال حترم الزوجة ابحلج
 فإن عقداهوطبعا هذا لف ونشر مرتل ألنه قال إال إبذن سيد يعود للعبد وزوج للزوجة 

من أي الزوج حتليلهما وال مينعها أي الزوج والسيد فلهما  بال إذن وهم العبد والزوجة 
معناه أنه مينعها إن مل تستكمل الشروط فإن خالفت وأحرمت وطه حج فرض كملت شر 

مل ميلك حتليلها معناه أنه يف النفل ميكن أن مينعها وحيللها لكن يف غري النفل يف الفريضة 
 ولكل من أبوي حر ابلغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد وال ُيلالنه إن أحرم ال 

منعه فخرج العبد وخرج الصغري  ن أبوي حر ابلغولكل ماآلن انتقل إىل األبوين مع الولد 
مينعانه أن حيرم حبج نفل كنفل اجلهاد يعين هلما أن مينعانه من إحرام النفل من إحرام بنفل 
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يعين ال يستطيعوا أن حيلاله من وال ُيلالنه إن أحرم ومن جهاد النفل كذلك لكن هنا  
 مها وكذلك جهاد النفل.اإلحرام لكن أيمث إذا أحرم بال إذهنما أو بغري رضا

)  ( آبلتهما ) من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة( املراد فيما سبق  والقادر ) قال:
لكن لو وجد راحلة غري صاحلة ملثله فال يلزمه أي البد أن تكون صاحلة  ( صاحلني ملثله

ليس ملثله وهذا خيتلف ابختالف العرف فمثال عرف الناس اليوم أهنم حيجون ابلسيارة و 
ابلدواب فالذي عادته أن يركب الدواب ووجد دابة لو كان اليوم عادته يركب الدواب 

ووجد دابة فيلزمه احلج وهذا وجب لكن الذي عادته أن يركب السيارة وال يركب الدواب 
وال يستطيع أن يركبها فهذا البد له من سيارة وحىت السيارة ختتلف وهكذا حبسب 

يف  صلى هللا عليه وسلمرقطين إبسناده عن أنس عن النيب ملا روى الدا  العرف، قال:
قال قيل اي رسول هللا ما السبيل؟ قال  من استطاع إليه سبيال  قوله عز وجل: 

من نقد يعين ليس عنده زاد وال راحلة  الزاد والراحلة وكذا لو وجد ما ُيصل به ذلك
(  بعد قضاء الواجبات)  زمه ولكن عنده مال يقدر به أن حيضر الزاد والراحلة فيصري يل
يعين عنده زاد وراحلة بعدما  من الديون حالة أو مؤجلة والزكاة والكفارات والنذور

يعين ال أيخذ ( له ولعياله  النفقات الشرعية( بعد )  و) قضى هذه الواجبات وكذلك: 
عقار  منأي ملدة عام  له ولعياله على الدوامنفقة عياله وقوت عياله ويذهب ليحج هبا  

 ( من كتب ومسكن وخادم احلوائج األصلية( بعد )  و أو بضاعة أو صناعة )
إذاً املستطيع هو الذي عنده الزاد  ولباس مثله وغطاء ووطاء وحنوها واملقصود به عبد

والراحلة الصاحلة ملثله بعدما يكون أدى الديون اليت عليه وأيضا بعدما يكون احتفظ 
ه وبعد احلوائج األصلية يعين ال نقول له أن يبيع كتب العلم وال ابلنفقات الشرعية اليت تلزم

يبيع السكن أو العبد أو مالبسك لكي حتج كل هذا ال يصح فما زاد على هذه األشياء 
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وال يصري األصلية حيج به فإذا كان بعد هذه األشياء ما عنده شيء إذاً ال جيب عليه 
احد قال له اذهب حج وأان سأدفع فال يصري ألجل املنة يعين لو و  مستطيعا ببذل غريه له

مستطيعا وإذا مل يوافق فله احلق ألن هذه فيها منة وذلة ومهانة وال يلزمه قبول املنة عليه 
املذهب أن أمن الطريق وإمكان املسري من شروط الوجوب  ويعترب أمن الطريق بال خفارة

إذا مات بعد حتققها أي وعنه من شروط لزوم األداء والفرق بينها أن شروط الوجوب 
توفرت إذا مات هو قبل حتققها ال جيب عليه قبل أن تتحقق ال جيب عليه احلج يف تركته 
وشروط لزوم األداء إذا مات قبلها وبعد شروط الوجوب وجب احلج يف تركته. أكرر: إذا 

ة توفرت شروط الوجوب فلم حيج فإذا مات نعترب هذا دين عليه وخنرج من الرتكة بعد مؤن
التجهيز وفك الديون اليت برهن ننتقل إىل احلج وهي الديون اليت بدون رهن الديون اليت هلل 

أو للعباد فنخرج قيمة من حيج عنه هذا إذا توفرت شروط الوجوب أما أمن الطريق 
وإمكان املسري فهل هي من شروط الوجوب فإذا قلنا من شروط الوجوب معناه أهنا البد 

إلنسان توفرت عنده كل الشروط إال أمن الطريق فالطريق غري آمن من أن تتوفر فإذا كان ا
بلده إىل احلج إذاً مل جيب عليه احلج فال خنرج من تركته لكن لو قلنا هذه من شروط لزوم 

األداء وليست شروط وجوب معناه أهنا وجبت عليه لكن ال يلزمه اآلن فهو ينتظر أمن 
سري يعين فيه وقت ميضيه ليصل إىل مكة يعين لو الطريق أو الوقت ضاق عليه، إمكان امل

واحد مثال يعيش يف الشرق يف أفغانستان أو اهلند أو ابكستان أو كذا وحيتاج ليصل إىل 
مكة  مثال عشرة أايم وهو بلغ ومل يبقى على احلج إال مخس أايم وال يوجد فرصة لكي 

داء فإن قلنا شرط يصل فهل هذا الشرط إمكان املسري شرط وجوب أم شرط لزوم األ
وجوب فإن مات قبل أن حيج ال جيب عليه أن خيرج من الرتكة ألنه مل يتوفر شرط الوجوب 
وإن قلنا هو ليس شرط وجوب فالوجوب حاصل لكن هذا شرط لزوم األداء إذاً لو مات 

ويعترب أمن الطريق بال خفارة يوجد فيه املاء والعلف على املعتاد وسعة خيرج من تركته 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

701 

 
 

أو مرض ال  كرب  ( عن السعي ) وإن أعجزه)   كن السري فيه على العادةوقت مي
أو ثقل ال يقدر معه على الركوب إال مبشقة شديدة أو كان أو كرب سن (  يرجى برؤه

ال يقدر يثبت على راحلة إال مبشقة غري  أو كان هزيل اخللقة ضعيفنضو اخللقة 
( أي من بلده من حيث وجبا را ) ( فو  لزمه أن يقيم من ُيج ويعتمر عنه ) حمتملة

لقول ابن عباس:" إن امرأة من خثعم قالت اي رسول هللا إن أيب أدركته فريضة هللا 
تعاىل يف احلج شيخا كبريا ال يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه قال حجي 

 ) وإن عويف( أي عن املنوب عنه إذا  عنه( احلج والعمرة )  وجيزئعنه" متفق عليه ) 
هذا الكبري يف السن أو املريض مرض ( قبل فراغ انئبه من النسك أو بعده  بعد اإلحرام

ال يرجى برئه أو هو هزيل اخللقة ال يستطيع أن خيرج للحج أصال فهذا ينيب عنه من حيج 
عنه فوكل عنه واحد انئب والنائب أحرم ابحلج عن األصيل وبعدما أحرم برئ األصيل 

الذي ال يرجى برئه سبحان هللا األمور بيد هللا فشفاه هللا من يعين هذا صاحب املرض 
مرضه أو هذا الكبري الذي كان ال يستطيع أصبح عنده قوة ونشاط يستطيع. قال 

) وإن عويف بعد ( أي عن املنوب عنه إذاً  عنه( احلج والعمرة )  وجيزئ)  املصنف:
إذاً مبجرد اإلحرام  سك أو بعدهقبل فراغ انئبه من الن أي بعد إحرام النائب ( اإلحرام

إحرام النائب يسقط عن األصيل هذا معناه وطبعا هناك وجه اثين يف املذهب أنه ال جيزئ 
ألنه أتى مبا أمر به عنهم واملذهب أنه جيزئ عنه مادام أحرم ال نستطيع فك اإلحرام 

غريه  ويسقطان عمن مل جيد انئبا ومن مل ُيج عن نفسه مل ُيج عن فخرج من العهدة
يقول يصح أن يستنيب القادر  ويصح أن يستنيب قادر وغريه يف نفل حج أو بعضه

وغري القادر يف نفل احلج وبعضه معناه أن حج الفريضة ال ميكن أن تنيب غريك إال لعذر 
مرض أو كذا يقول لكن يف النفل ممكن وأنت صحيح تنيب غريك هذا معناه قال أو 
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وا إذا كان جيوز يف نفل احلج أن تنيب غريك يف احلج  بعضه أي يف بعض أعمال احلج قال
كله فيجوز يف بعضه يعين توكل غريك يف حج النفل وتقول له ارم عين إذاً الصورة كالتايل 

حاج يف حج الفريضة وجاء وقت الرمي وهو ال يريد يرمي وليس مبريض ال يريد الرمي 
صح الرمي لكن احلاج هذا يف حج يقول ليس له رغبة يف الرمي فوكل غريه يف الرمي فال ي

نفل وكل غريه يف الرمي فيقول املصنف صح ذلك ألنه كما يصح أن تنيب يف احلج كله 
معناه أنه املال الذي أيخذه  والنائب أمني فيما يعطاه ليحج منهفتنيب يف بعضه قال: 

أمني  والنائبالنائب ينفق منه ابملعروف ويضمن ما زاد على ذلك ويرد الفاضل ملا قال 
معناه املبلغ الذي أعطيته للنائب إذا زاد أين يذهب؟ إذا كان أجري فيما يعطاه ليحج منه 

 وُيتسب له نفقة رجوعه أيخذ املال له وهذا ال يصح ألنه أمني فيحج ويرجع الباقي
يتكلم عن النائب فأان أعطيه املال الذي يوصله للحج ويرجع لبلده على حساب املنوب 

وخادمه إن مل خيدم مثله نفسه ) له نفقة رجوعه وحيتسب له شيء آخر  عنه إذاً حيتسب 
( حلديث ابن عباس:"  على املرأة وجود حمرمها( أي احلج والعمرة ) ويشرتط لوجوبه 

ال تسافر امرأة إال مع حمرم وال يدخل عليها رجل إال ومعها حمرم" رواه أمحد إبسناد 
واحلديث يف البخاري  السفر وطويلهصحيح وال فرق بني الشابة والعجوز وقصري 

( كأخ ) زوجها أو من حترم عليه على التأبيد بنسب ( أي حمرم السفر  وهو) ومسلم 
( كأخ من رضاع كذلك وخرج من حترم عليه بسبب أو سبب مباح  مسلم مكلف )

احملرمات بنسب هم سبعة األم وأمها وإن علت والبنت وبنتها وإن نزلت مث األخت  حمرم
عددت يعين شقيقة أو غري شقيقة مث بنت األخ ولو نزلت وبنت األخت كذلك وإن وإن ت

نزلت أو تعددت أي شقيقة ألب أو ألم مث العمة وإن علت يعين عمتك املباشرة وعمة 
أبيك وعمة جدك وعمة أمك وعمة جدتك واخلالة وإن علت خالتك املباشرة أو خالة 

رضاعة معناه األم من الرضاع وإن علت أبيك أو أمك أو جدتك أو جدك ومثلها من ال



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

703 

 
 

والبنت من الرضاع وإن نزلت واألخت من الرضاع وبنت األخ من الرضاع وبنت األخت 
من الرضاع معناه أختك من الرضاع هلا بنت من النسب أو هلا بنت من الرضاع أو أختك 

علت  من النسب هلا بنت من الرضاع وكذلك العمة من الرضاع واخلالة من الرضاع وإن
وخرج من حترم عليه بسبب حمرم كأم املزين هبا وبنتها وكذا أم املوطوءة بشبهة وبنتها 

واملالعن ليس حمرما للمالعنة ألن حترميها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه ال حلرمتها 
غليظ عليه عقوبة وت املالعن واملالعنة فرقنا بينهم على التأبيد ولكن هذه بسبب حمرم فهذه

إذا خرج احملرم معها فالنفقة عليها إال إذا أحب أن  ونفقة احملرم عليها مث قال: ال حلرمتها
وال يلزمه مع بذهلا ذلك سفر هلا وللمحرم  فيشرتط هلا ملك زاد وراحلة هلمايدفع هو 

يعين لو قالت له اتفضل هذا الزاد والراحلة لتذهب معي فهل جيب عليه أن خيرج؟  معها
يعين بدون احملرم  استنابت وإن حجت بدونهمنه أي من احملرم  ومن أيست منهجيب ال 

هي أتمث هبذا لكن احلج صحيح حرم وأجزأ فهل يصح؟ اجلواب أنه يصح مع اإلمث، قال: 
أخرجا ( أي احلج والعمرة )  وإن مات من لزماه) ويسقط عنها حجة اإلسالم مث قال: 

س من الثلث معناه قبل أن نوزع الرتكة على الورثة خنرج يعين لي( من رأس املال  من تركته
حىت لو مل يوص فهذه ديون عليه مث من رأس املال أوصى به أو ال ما يتعلق ابحلج، قال:

أي النائب حيج من حيث وجب احلج  وُيج النائب من حيث وجبا على امليت قال:
كة إذاً من مكة، يف مصر والعمرة على امليت يعين وجب عليه يف جدة إذاً من جدة، يف م

األداء وجب عليه من مصر  ألن القضاء يكون بصفة األداءإذاً من مصر، مث قال: 
وذلك ملا روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت اي فيكون القضاء من مصر  

رسول هللا إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي 
أمك دين أكنت قاضيته اقضوا هللا فاهلل أحق ابلوفاء ويسقط  عنها أرأيت لو كان على
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يسقط عن امليت لو حج أجنيب عن امليت واألجنيب حبج أجنيب عنه العن حي بال إذنه 
هو ما ليس قريب له إذاً األجنيب يعين الغريب عن هذا امليت إذا حج األجنيب عن حي ال 

وإن ضاق  يت صح بال إذن قال:يصح فالبد أن أيخذ إذنه لكن لو حج األجنيب عن م
قلنا لو مات يف مصر وجب عليه احلج من مصر لكن ما ماله حج به من حيث بلغ 

عنده مال لريسل انئب من مصر ستزيد عليه مثن التذكرة لكن املال الذي لديه يستطيع أن 
وإن مات يف الطريق حج عنه من حيث  حيجج به شخص من جدة قال من حيث بلغ

الذي أتى من مصر مات يف الطريق إذاً ينيب عنه شخص من حيث هذا الشخص مات.

 مات.
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل:

 ابب املواقيت

(  وميقات أهل املدينة ذو احلليفةامليقات لغة احلد واصطالحا موضع العبادة وزمنها ) 
ذو  هذه أبعد املواقيتبضم احلاء وفتح الالم بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة 

احلليفة اليت تسمى اليوم أبيار علي وهي اآلن دخلت يف املدينة أي وصل إليها العمران 
أهل الشام  ( ميقات ) ووهي أبعد املواقيت من مكة بينها وبني مكة عشرة أايم ) 

( بضم اجليم وسكون احلاء املهملة قرب رابغ بينها وبني مكة ومصر واملغرب اجلحفة 
(  و ( بينه وبني مكة ليلتان ) أهل اليمن يلملميقات ) ( م وحنو ثالث مراحل ) 

( بسكون الراء ويقال قرن املنازل وقرن الثعالب قرن  ( والطائف ) أهل جندميقات ) 
 على يوم وليلة من مكة

 قال الناظم:  عرق العراق، يلملم اليمن  وبذي احلليفة حيرم املدين  
 ل جند قرن فاستنب    الشام جحفة إن مررت هبا  وأله             
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( منزل  ذات عرق( أي العراق وخراسان وحنومها )  أهل املشرق( ميقات )  و ) 
 وهو اجلبل الصغري وبينه وبني مكة حنو مرحلتني ) معروف مسي بذلك ألن فيه عرقا

( أي من  وملن مر عليها من غريهم( املذكورين )  ألهلها ( أي هذه املواقيت ) وهي
املدين من ذو احلليفة فلو جاء اليمين ومر املدينة مث أراد أن حيج فسيمر  يعين غري أهلها

على ذي احلليفة فيصري ميقاته ذي احلليفة والشامي لو كان يف اليمن ومر على يلملم 
فيلزمه اإلحرام من يلملم إذا كان يريد احلج أو العمرة هؤالء أصحاب املواقيت الذين هم 

ومن منزله دون املواقيت ُيرم منه حلج داخل املواقيت: خارج املواقيت أما الذين هم 
يعين من منزله. سنقسمهم لثالثة أقسام لنرجع مرة أخرى من أول الباب ملا قال  وعمرة

من كان  -وميقات ذو احلليفة اكتب عنوان جانيب إن كان خارج املواقيت والثاين ب
هذا  (  منها ( إنه ُيرم ) ومن حج من أهل مكة فـ) داخل املواقيت وخارج احلرم قال: 

أهل مكة ابختصار سيحرم للحج من مكة وللعمرة من احلل من أقرب احلل  -الثالث ج
ألهل املدينة ذا احلليفة  صلى هللا عليه وسلملقول ابن عباس:"وقَّت رسول هللا له 

وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن وألهل اليمن يلملم هن هلن وملن أتى عليهن من 
أهلهن ممن يريد احلج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك أهل غري 

ومن مل مير مبيقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقرهبا منه  مكة يهلون منها" متفق عليه.
إذا علم أنه حاذ  :"انظروا إىل حذوها من قديد" رواه البخارىرضي هللا عنهلقول عمر 

لكن مر جبوار ميقات فإذا حاذى هذا امليقات يعين  أقرهبا منه يعين مل مير على ميقات
صار جبواره فعند ذلك حيرم فإن مل حياذي ميقاات يعين جاء من مكان ال هو ميقات وال 

هنا  ويسن أن ُيتاط فإن مل ُياذ ميقاات أحرم من مكة مبرحلتني حياذي ميقات قال:
مل حياذي ميقاات كالذي جييء سأقرأ عليكم كالم الروحيباين يف مطالب أويل النهى قال فإن 
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من سواكن إىل جدة وسواكن يف السودان تقابل جدة قال كالذي جييء من سواكن إىل 
جدة من غري أن مير برابغ وال يلملم ألهنما يعين رابغ ويلملم حينئذ أمامه فيصل جدة قبل 

فوجدته صحيحا   googleحماذاهتما فهذا الكالم صحيح جغرافيا فقد راجعته يف الـ
وجدت أن جدة ابرزة ويلملم داخلة قطعا داخلة على البحر وحىت اجلحفة ال حتاذه فهي 

داخلة فالكالم على خط الطول قال: فيصل جدة قبل حماذاهتما أحرم عن مكة بقدر 
مرحلتني فيحرم يف املثال من جدة ألهنا على مرحلتني من مكة ألهنا أقل املواقيت هذا قاله 

 وعمرته)  النهى ونقله عنه اللبدي يف احلاشية اليت على الدليل الروحيباين يف مطالب أويل
أمر  صلى هللا عليه وسلم( ألن النيب  من احلل( أي عمرة من كان مبكة ُيرم هلا ) 

عبد الرمحن بن أيب بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه وال ُيل حلر مسلم 
هذه مسألة جديدة يقول احلر  ممكلف أراد مكة أو النسك جتاوز امليقات بال إحرا

هذا  إال لقتال مباحاملسلم املكلف إذا أراد مكة أو احلرم فال يتجاوز امليقات بال إحرام  
أو حاجة تتكرر هذا دائما أو حاجة تتكرر كحطاب وحنوه  هذا الثاين أو خوف " 1"

مه أن فإن جتاوزه لغري ذلك لز يذهب داخل مكة وخارج مكة يعين دائما مير املواقيت 
 يرجع ليحرم منه إن مل خيف فوت حج أو على نفسه وإن أحرم من موضعه فعليه دم 
يعين غري هذه األسباب اليت ذكرها القتال واخلوف وكذا لزمه أن يرجع ليحرم منه فإن مل 
خيف فوت احلج أو على نفسه يعين ما كان فيه سبب مينعه من إحرامه عفوا إن مل يكن 

 إذا كان هناك سبب مينعه فإذا مل يكن هناك سبب فيلزمه أن يرجع يعين يلزمه أن يرجع إال
اكتبوا عندها وإن رجع إىل امليقات بعد اإلحرام ال وإن أحرم من موضعه فعليه دم مث قال 

يسقط الدم هذا معناه أنه إذا قلنا جيب عليه أن حيرم من امليقات فهو ابخليار إما أن حيرم 
حمرم أن يرجع فيحرم من امليقات وهكذا ال دم عليه أما إذا من امليقات أو إذا جتاوز غري 

جتاوز ودخل داخل املواقيت وأحرم من داخل املواقيت لزم الدم رجع إىل ميقاته أو مل يرجع 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

707 

 
 

فمجرد أن أحرم من الداخل ألن الواجب هو إيقاع اإلحرام النية عند امليقات أو قبل 
واجب أال يوقع اإلحرام خارج املواقيت فإذا امليقات األفضل عند امليقات وجيوز قبله فال

أحرم من يعين حالة غري التكليف  وإن جتاوزه غري مكلفخالف ذلك خالف الواجب 
مثال هذا جاء من مصر وأحرم من القاهرة وإحرامه هو موضعه وكره إحرام قبل ميقات 

حيرم عند  اجلحفة فيكره إحرامه قبل امليقات لكن يصح إحرامه وال دم عليه واألفضل أن
يعين ينعقد يف  وحبج قبل أشهره وينعقدامليقات فإن أحرم داخل املواقيت لزمه الدم قال: 

الصورتني إذاً كره إحرام قبل امليقات هذه املسألة األوىل واملسألة الثانية قبل أشهر احلج أن 
 حيرم ابحلج قبل أشهر احلج وأشهر احلج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة وهو

وأشهر احلج شوال وذو القعدة )  أحرم يف رمضان ابحلج فينعقد مع الكراهة. قال:
إذا كان منه فهل يستطيع  ( منها يوم النحر وهو يوم احلج األكرب وعشر من ذي احلجة

أن حيرم يف العاشر اجلواب أن يوم النحر منها لكن ال يستطيع لفوات عرفة وليس ألن 
احلج هذا اليوم لكن يتعذر عليه من بلغ هذا اليوم  ليست من أشهر احلج هي من أشهر

 ودخل عليه هذا اليوم ال يستطيع ألن احلج عرفة وعرفة فاتك 
 ابب اإلحرام

لغة نية الدخول يف التحرمي ألنه ُيرم على نفسه بنيته ما كان مباحا قبل اإلحرام  
ال نية أن ُيج ( أي نية الدخول فيه  نية النسكمن النكاح والطيب وحنومها وشرعا ) 

نفرق بني هذا اإلحرام هو نية الدخول يف النسك وليس نية أن حيج يف املستقبل أو يعتمر 
أو.... مثل تكبرية اإلحرام املقارنة لنية الدخول يف احلج فنية الدخول يف الصالة اآلن أو 

 )ل نية الدخول يف اإلحرام اآلن غري نية إحرام مستقبل أو دخول يف الصالة يف املستقب
"هذه السنة 1" (غسل  ( أي مريد الدخول يف النسك من ذكر وأنثى )سن ملريده 
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أمر أمساء بنت  صلى هللا عليه وسلمولو حائضا ونفساء "ألن النيب  األوىل الغسل 
عميس وهي نفساء أن تغتسل" رواه مسلم وأمر عائشة أن تغتسل إلهالل احلج وهي 

( أي عدم املاء أو تعذر استعماله لنحو  أو تيمم لعدم) واحلديث يف مسلم  حائض
أبخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئال  "2" ( تنظف( سن له أيضا )  و ) مرض 

يف بدنه  "3" ( تطيب ( سن له أيضا ) وُيتاج إليه يف إحرامه فال يتمكن منه ) 
صلى هللا مبسك أو خبور أو ماء ورد وحنوها لقول عائشة:" كنت أطيب رسول هللا 

إلحرامه قبل أن ُيرم وحلله قبل أن يطوف ابلبيت وقالت كأين أنظر إىل  ه وسلمعلي
وهو حمرم" متفق عليه وكره  صلى هللا عليه وسلموبيص املسك يف مفارق رسول هللا 

هو ميكن أن يطيب ثوبه قبل أن حيرم لكن بشرط لو خلع هذا اإلحرام  أن يتطيب يف ثوبه
 أي الثوب الذي طيبه  وله استدامة لبسه ه مطيب قال:ال يستطيع أن يرجعه مرة اثنية ألن

ما مل ينزعه فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه ومىت تعمد مس ما 
على بدنه من الطيب أو حناه عن موضعه مث رده إليه أو نقله إىل موضع آخر فدى ال 

ميس ما عليه من طيب إذاً هذه ثالثة مسائل انتبهوا إذا تعمد أن إن سال بعرق أو مشس 
هذا "أ" أو حناه من مكانه يعين فيه طيب كثري يف رأسه أو يف يده فيمسك الطيب هذا 
وكأنه يطيب من جديد أي أخذ بعضا من الطيب يف رأسه ووضعه يف صدره أو رده إليه 
يعين الطيب حترك من موضعه فرده أو نقله إىل موضع آخر فدى ألنه اعترب تطيب ال إن 

وهو كل هذا الرابع (  جترد من خميط( سن له أيضا )  و )أو مشس فال حرج سال بعرق 
جترد  صلى هللا عليه وسلمما خياط على قدر امللبوس عليه كالقميص والسراويل "ألنه 

( نظيفني  ُيرم يف إزار ورداء أبيضني( سن له أيضا أن )  و إلهالله" رواه الرتمذي )
:"وليححرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني عليه وسلمصلى هللا لقوله هذا اخلامس  ونعلني

وهو نوع من النعال ذات سيور ال تسرت القدم مث رواه أمحد واملراد ابلنعلني التاسومة 
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هذه أنواع من األحذية تغطي  وال جيوز له لبس السرموزة واجلمجم قاله يف الفروع قال:
( سن ) و )  زمنه. السادس: الكعبني فتمنع فمسألة األمساء هو مثل أبمثلة مشهورة يف

أهل دبر  صلى هللا عليه وسلم( نفال أو عقب فريضة "ألنه  إحرام عقب ركعتني
( فال يصري حمرما مبجرد التجرد أو التلبية من غري ونيته شرط صالة" رواه النسائى ) 

نية اإلحرام شرط ليس التجرد نية الدخول يف النسك حلديث:"إمنا األعمال ابلنيات" 
هو الذي جيعله حمرم البد أن ينوي اإلحرام حىت يدخل يف اإلحرام حلديث إمنا فقط 

هذا السابع وهو التلفظ  ( ويستحب قوله اللهم إين أريد نسك كذا) األعمال ابلنيات 
ره يل  أي أن يعني ما ُيرم به ويلفظ به وأن يقول )ابلنية  ( وتقبله مين وأن يشرتط فيّسِّ

صلى هللا عليه ( لقوله سين حابس فمحلي حيث حبستين وإن حب )هذا الثامن فيقول 
لضباعة بنت الزبري حني قالت له إين أريد احلج وأجدين وجعة فقال حجي  وسلم

واشرتطي وقويل "اللهم حملي حيث حبستين" متفق عليه زاد النسائي يف رواية إسنادها 
الطريق  جيد "فإن لك على ربك ما استثنيت" فمىت حبس مبرض أو عدو أو ضل عن

اآلن هو يفرع على هذا لكن ملا يقول سن أن يشرتط فهل يسن أن حل وال شيء عليه 
يشرتط إذا كان خائفا أم مطلقا؟ هو هذا مطلقا ظاهرا وابطنا والذي اختاره شيخ اإلسالم 
للخائف وشاع هذا القول لكن هذا القول من األقوال وأئمة احلنابلة ال يشرتطون هذا 

فمثال إذا اشرتط فمىت حبس مبرض أو عدو أو ضل عن الطريق خائف أو غري خائف 
ولو شرط أن  حل وال شيء عليه ألنه اشرتط انتبهوا اآلن عندان اشرتاطات ال تقبل وهي:

ُيل مىت شاء أو إن أفسده مل يقضه مل يصح الشرط وال يبطل اإلحرام جبنون أو إغماء 
اإلحرام جمنون وال مغمى عليه  فال يدخل يفأو سكر كموت وال ينعقد مع وجود أحدها 

وال سكران وال ميت لكن إذا طرأت هذه األربعة على احملرم ال تقطع اإلحرام. اآلن انتقل 
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(  وأفضل األنساك التمتعواألنساك متتع وإفراد وقران )  إىل أنواع النسك: قال:
التمتع وإن  وعنه عن اإلمام أمحد رواية إن ساق اهلدي فالقران أفضل مثفاإلفراد فالقران 

كان   صلى هللا عليه وسلمقال أمحد ال شك أنه  مل يسوق اهلدي يصري التمتع أفضل
 صلى هللا عليه وسلمقاران واملتعة أحب إيل انتهى. وقال ألنه آخر ما أمر به النيب 

أمر أصحابه ملا طافوا وسعوا أن جيعلوها  صلى هللا عليه وسلمففي الصحيحني "أنه 
اي وثبت على إحرامه لسوقه اهلدي وأتسف بقوله لو استقبلت عمرة إال من ساق هد

أن ( أي التمتع )  وصفته من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وألحللت معكم" )
(  "5"يف عامه  "4"مث ُيرم ابحلج  "3"ويفرغ منها "2"يف أشهر احلج  "1"ُيرم ابلعمرة

قناع مبكة أو قريب منها والذي ألنه قيده يف املقنع واإلمن مكة أو قرهبا أو بعيد منها 
عليه األكثر عدم التقييد ابلقرب أما من أحرم ابحلج من مكان بعيد فيسقط عنه دم 
التمتع مع اعتباره متمتعا ألنه املسألة هي من هو املتمتع ومن جيب عليه دم التمتع فأحياان 

ليه دم التمتع نقول هو متمتع وجيب عليه دم التمتع وأحياان نقول هو متمتع وال جيب ع
واإلفراد أن ُيرم حبج مث بعمرة بعد فراغه منه معناه أن هناك شروط لدم التمتع قال: 

واملقصود إن مل يكن أتى هبا أي املقصود إن أرادها فليس اإلفراد أن أتيت ابحلج مث العمرة 
إذا مل  ال فاإلفراد أن أتيت ابحلج ولكن إذا أردت عمرة بعد احلج فال أبس أتيت ابلعمرة لكن

ترد العمرة أو كان قد اعتمرت قبل ذلك ال يلزم لكن املعىن أنه لو أتى ابحلج وأتى بعد 
احلج ابلعمرة فهو مفرد وال يعترب قارن وال متمتع لكن ليس من شرط اإلفراد أن أييت 

يعين ابحلج والعمرة واإلحرام ابحلج  والقران أن ُيرم هبما معاابلعمرة بعد احلج. قال: 
" وهذه الصورة األوىل لبيك حجا وعمرة 1له صوراتن أن حيرم هبما معا هذا رقم " والعمرة

 " أي العمرة2"أو هبا  لبيك عمرة وحجة أي دخل يف احلج والعمرة معا هذا القران قال:
الصورة الثانية للقران أن حيرم ابلعمرة مث عليها قبل شروعه يف طوافها  أي احلجمث يدخله 
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أن يشرع يف طواف العمرة أما إذا شرع يف طواف العمرة وأتى  يدخل عليها احلج قبل
ببعض أركان العمرة فال يصلح أن يدخل عليها شيئا فلو أدخل شيء بعد ذلك فهو عبث 

أن يدخل  -وال أثر له. وهنا استثناء يف املذهب اكتبوا عندها )إال من معه هدي فيصح
لى املذهب( ألن املذهب ال جيوز له ولو بعد طوافها بل ويلزمه ذلك ع -احلج على العمرة

التحلل حىت يبلغ اهلدي حمله اآلن عرفنا التمتع والقران واإلفراد أصبح عمل املفرد وعمل 
القارن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما النية ووجوب اهلدي أما من حيث العمل ال فرق 

د نوى اإلفراد والقارن نوى فبقية األعمال نفسها املفرد مثل القارن واخلالف يف النية فاملفر 
القران واخلالف الثاين هو يف وجوب اهلدي فالقارن جيب عليه هدي وأما املفرد فال جيب 

عليه  أي العمرةمث أدخلها  أي ابحلجومن أحرم به  عليه هدي وجواب هو مستحب قال:
قبل أن انتبهوا اآلن رجل أحرم ابلعمرة الصورة الثالثة وهي ال تصح  مل يصح إحرامه هبا 

يشرع يف العمرة أحرم ابحلج إحرامني منفصلني لكن مل يبدأ يف أعمال العمرة أصبح قاران 
يدخل احلج على العمرة والعكس أحرم ابحلج وقبل أن يفعل أي عمل من أعمال احلج 

 أحرم ابلعمرة فال نقول قارن إحرامه ابلعمرة ابطل لغو ال قيمة له.
( وهو من كان مسافة قصر فأكثر من  قيعلى األف( جيب ) و )  قال املصنف:

( نسك ال جربان خبالف أهل احلرم ومن هو منه  دم احلرم إن أحرم متمتعا أو قاران )
ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد لقوله تعاىل: دون املسافة فال شيء عليه

جيب على هذا الشرط هو شرط لوجوب دم التمتع والقران إذاً دم التمتع والقران  احلرام 
من مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام وهم أهل مكة ومن كانوا حوهلا قريبا منها دون 
مسافة القصر هؤالء إذا متتعوا فيصح منهم التمتع ويصح منهم القران لكن ال جيب عليهم 
دم التمتع أو دم القران وهذه املسألة اليت قلنا أن فيها خالف فهل جنعل هذا الشرط شرط 

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

712 
 

 

 

 

 

 

 

التمتع والقران أو نقول هو شرط للتمتع نفسه والقران نفسه فإذا قلنا هو شرط  لوجوب دم
للقران والتمتع معناه إذا اختل هذا ليس مبتمتع وال بقارن فهل هذا عليه دم متتع أو قران؟ 
ال ألنه ليس مبتمتع أصال أو نقول أن هذه شروط للدم فقط وليس للتمتع فهو متمتع أو 

الصورة واحدة أنه يف هذه احلالة لن يعين من كان من أهل مكة  قارن لكن ليس عليه دم
أو حوهلا دون القصر هذا ال يذبح دم وامسه متمتع فاألخري اخلالف شبه لفظي. قال: 

هذه من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة يعين العمرة  ويشرتط أن ُيرم هبما 
أي بني احلج  افر بينهماوأن ال يسأيضا شروط دم التمتع فقط زايدة على ما سبق 

هذا الشرط الثاين معناه أن املتمتع فإن سافر مسافة قصر فأحرم فال دم عليه  والعمرة
هذا البد أن أييت من خارج مكة وأحرم من امليقات ودخل مكة وأتى ابلعمرة مث مل خيرج 

إن من مكة ولكن بقي فيها وأحرم ابحلج يكون مجع بني احلج والعمرة بسفرة واحدة لكن 
سافر بينهما مسافة قصر فصار ما متتع يعين ما أتى حبج وعمرة بسفرة واحدة وإمنا أتى 
ابحلج يف سفرة وأتى ابلعمرة يف سفرة انتقل املصنف إىل مسألة أخرى وهي فسخ اإلحرام 

وسن ملفرد وقارن فسخ نيتهما حبج وينواين إبحرامهما ابإلفراد والقران إىل التمتع قال: 
يقول اآلن املذهب أن واحد أحرم ابإلفراد ة حلديث الصحيحني السابق ذلك عمرة مفرد

يسن له أن يقلب نية اإلفراد وهو احلج إىل عمرة حىت يصري متمتعا وكذلك القاران يسن 
له أن ينوي التمتع يسن له أن يقلب النية قال وينواين إبحرامهما وهذا يسمونه مسألة 

أي من هذه فإن حال عمرة مث حيج بعد ذلك قال:الفسخ فسخ نية احلج ونية القران إىل 
لكن ليصريا متمتعني  أي ابحلجأحرما به  العمرة اليت فسخوها أو اليت فسخوا احلج إليها

ما مل هذا الكالم بشرط هذا الفسخ أقصد حتويل احلج والقران إىل عمرة يصح بشرطني 
فيحرم حبج إن طاف يسوقا هداي أو يقفا بعرفة وإن ساقه متمتع مل يكن له أن ُيل 

أي من احلج والعمرة معناه أن وسعى لعمرته قبل حلق فإذا ذحبه يوم النحر حل منهما 
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املتمتع ساق اهلدي مث طاف وسعى فمادام معه هدي ال يفك اإلحرام فيحرم املتمتع 
 الذي ساق اهلدي مل يكن له أن حيل.

   
يكون أفقيا يعين ال يكون من قد عرفنا أن شروط وجوب الدم على املتمتع والقارن أن   

أهل مكة أو ممن يسكنون حول مكة أقل من مسافة قصر واشرتطنا أيضا أال يسافر بني 
احلج والعمرة ابلنسبة للمتمتع وليس القارن أال يسافر بينهما مسافة قصر مث ذكران مسألة 

وهلا إىل عمرة أنه من أحرم ابإلفراد أو أحرم ابلقران ابتداءا يسن له أن يفسخ نيته وأن حي
لكي يتمتع إال إذا ساق اهلدي أو إذا أحرم ابحلج فقط يعين أحرم مفردا أو قاران وشرع يف 

وإن ساقه متمتع مل يكن له أن  الوقوف بعرفة يف أعمال احلج أو العمرة فال حيوهلا قال:
 ُيل فيحرم حبج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق فإذا ذحبه يوم النحر حل منهما

( املتمتعة قبل طواف العمرة )  وإن حاضت املرأة)  نف رمحه هللا تعاىل:قال املص
امرأة متمتعة يعين أحرمت ابلعمرة فقط وقبل  ( وجوابً  فخشيت فوات احلج أحرمت به

) ما تشرع يف أعمال العمرة جاءها احليض واحلج سيفوهتا فتحرم ابحلج وتصبح قارنة 
صلى نت متمتعة فحاضت فقال هلا النيب ( ملا روى مسلم أن عائشة كا وصارت قارنة
ومن أحرم وأطلق  يعين غري احلائض أهلي ابحلج وكذا لو خشيت غريها هللا عليه وسلم

يقول وكذا لو خشيها غريها يعين غري احلائض  صح وصرفه ملا شاء ومبثل ما أحرم فالن
ابحلج أحرم ابلعمرة مث بعد ذلك مل يستطع أن يذهب إىل العمرة ومرض مثال فيحرم 

أحرم وما قال حج أم عمرة ومن أحرم وأطلق صح وصرفه ملا شاء  ويكمل حجه قال:
ألن اإلحرام له ثالثة صور إما أن حيرم ابلعمرة فقط أو حيرم ابحلج فقط أو حيرم هبما لكن 

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

714 
 

 

 

 

 

 

 

لو أحرم فقط نوى اإلحرام ومل ينو شيء معني يصح إحرامه ويصرفه ملا شاء هذه الصورة 
هب أنه مل جيد انعقد مبثله  ومبثل ما أحرم فالن أطلق، الصورة الثانية:األوىل إذا أحرم و 

ألنه لو قال أحرمت وإن جهله جعله عمرة ألهنا اليقني فالن ومل يعرف أحرم مباذا قال: 
مبا أحرم به فالن فإن عرف فالن أحرم ابحلج أو ابلعمرة أو هبما صار مثله وإذا جهل 

بعمرة أو حبج أو ابالثنني فالعمرة أقلها هو اليقني ففالن هذا ال خيرج عن كونه أحرم 
ويصح  فيصرفه ويصبح عمرة قال صورة رابعة لو قال أحرمت يوما فقط فهل يصح قال:

 أو بنصف نسك يقول أان أحرمت ليوم السبت فقط يصح ويكون حمرم أحرمت يوما 
م بعمة كاملة يصري حمرم مطلقا ولو قال أحرمت بنصف عمرة وليس بعمرة كاملة يصري حمر 

أو قال أحرمت يوم السبت فقط يصري حمرم ويصرفه ملا شاء لكن لو قال أحرمت ابحلج 
ال إن أحرم فالن فأان حمرم لعدم  يوما يصري ابحلج دائما وليس يوما إىل أن ينتهي احلج 

وإذا  )هذه الصورة ال تصح لو قال إن أحرم فالن فأان حمرم هذا معناه أنه مل حيرم  جزمه
 وإذا استوى على راحلته قال) هذه املسألة خمالفة للمذهب  ( ى على راحلته قالاستو 

لبيك ) هذا هو املذهب، املذهب عقب إحرامه  ( قطع به مجاعة واألصح عقب إحرامه
لبيك ال شريك لك لبيك إن ( أي أان مقيم على طاعتك وإجابة أمرك ) اللهم لبيك 

وي ذلك عن ابن عمر عن رسول هللا ( ر  احلمد والنعمة لك وامللك الشريك لك
أي لفظا أن  يف حديث متفق عليه وسن أن يذكر نسكه فيها صلى هللا عليه وسلم

هذه السنة الثانية  وأن يبدأ القارن بذكر عمرتهيقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة 
وتتأكد إذا وإكثار التلبية أن يبدأ القارن ابلعمرة يقول لبيك اللهم عمرة وحجة ، الثالث: 

أو هبط واداي أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو هنار أو التقت  أي مرتفعا عال نشزا 
الرفاق أو مسع ملبيا أو فعل حمظورا انسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت 

( أي جيهر ابلتلبية خلرب السائب بن خالد مرفوعا أاتين  يصوت هبا الرجل)  أي الكعبة
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أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم ابإلهالل والتلبية وصححه الرتمذي  جربيل فأمرين
ويف غري طواف القدوم  "1"وإمنا يسن اجلهر ابلتلبية يف غري مساجد احلل وأمصاره 

" ال يسن اجلهر ابلتلبية لئال خيلق على الطائفيني ويليب يف هذه 3"والسعي بعده "2"
واملذهب ال تستحب الزايدة على التلبية وال بلغته وتشرع ابلعربية لقادر وإال ف احلالة سرا

وختفيها )  صلى هللا عليه وسلمويسن بعدها دعاء وصالة على النيب  تكره أي تباح
ويكره جهرها فوق  وله يف هذا حديث عند الدارقطين ( بقدر ما تسمع رفيقتها  املرأة

 تكره وال تستحب ولكنها يعين لغري احملرم الذلك خمافة الفتنة وال تكره التلبية حلالل 
 مباحة.

وهي املمنوعات بسبب اإلحرام هذه  ابب حمظورات اإلحرامقال املصنف رمحه هللا تعاىل: 
ونلخصها: (  تسعة ( أي حمظوراته ) وهي أي احملرمات بسببه )  حمظورات اإلحرام

وهي  قسمناها إىل ثالث جمموعات اجملموعة األوىل وهي مخسة أشياء جتمعها فدية واحدة
فدية األذى وهذه اخلمسة أشياء هي حلق الشعر وقص الظفر ولبس املخيط وتغطية 

الرأس ابلنسبة للرجل واخلامسة الطيب وهذه اخلمسة فيها فدية واحدة وهي صيام ثالثة 
أايم أو إطعام ستة مساكني أو ذبح شاة هذه اجملموعة األوىل مخسة وبقي من التسعة أربعة 

وهذا جزائه حبسب حال الصيد إذا كان الصيد مثلي فإما أن السادس هو قتل الصيد 
يذبح املثل وسيأيت تفصيله وإذا كان غري مثلي فيه الصيام والصدقة والثالثة األخرية املتعلقة 

ابلنساء وهي ابلتدرج العقد مث املباشرة أي ملس اجلسد بشهوة مث اجلماع فالعقد ال يصح 
يت ابلتفصيل واجلماع فيه أيضا فدية سيأيت تفصيلها  من احملرم واملباشرة فيها فدية وستأ

( من مجيع بدنه بال عذر يعين إزالته حبلق أو نتف أو قلع لقوله  حلق الشعرأحدها ) 
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( أو قصه  تقليم األظافرو الثاين ) وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حملهتعاىل
ه فأزاهلما أو زاال مع من يد أو رجل بال عذر فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفر 

هذه ثالثة صور ليس فيها فدية إذا خرج الشعر يف عينه فيزيله للضرر،  غريمها فال فدية
انكسر ظفره يزيله أو زاال الشعر أو الظفر مع غريها يعين مثال قطع جلده فخرج معه شعر 

وإن حصل األذى بقرح أو قمل وحنوه فأزال شعره لذلك فدى أو ظفر فال فدية عليه 
ومن حلق رأسه إبذنه أو سكت ومل ينهه فدى ويباح للمحرم غسل شعره  وال إمث للعذر
املقصود بدون تسريح الشعر ولكن تسريح الشعر يكره ألنه ميكن أن يسقط  بسدر وحنوه

الشعر، اآلن سيذكر الفدية، ابختصار: الشعرة الواحدة سيطعم مسكني، شعرتني سيطعم 
(  فمن حلق)  فدية اليت قلناها صيام أو صدقة أو نسكمسكينني، ثالثة معناها فيها ال

شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكني وشعرتني أو بعض شعرتني فطعام 
أي فدية فهي فدية على التخيري إما أن يذبح شاة أو  مسكينني وثالث شعرات فعليه دم

و ظفرين ( ظفرا فطعام مسكني أ أو قلم)  يطعم ستة مساكني أو يصوم ثالثة أايم 
أي شاة أو إطعام ستة مساكني أو   أي فدية ( ثالثة فعليه دمفطعام مسكينني أو ) 

ألنه مل وال جتب  صيام ثالثة أايم وإن خلل شعره وشك يف سقوط شيء به استحبت
 يتيقن أن شيء سقط.

وأشار إليه بقوله ) ومن غطى الرأس  واألذانن من الثالث تغطية رأس الذكر إمجاعا 
كقرطاس أو غري معتاد  صق فدى ( سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم الرأسه مبال
ألنه أو استظل يف حممل   أي عصب رأسه وطني ونورة وحناء أو عصبه بسري يعين ورق

راكبا أو ال ولو مل يالصقه اتبع له وكذا الشمسية "وعنه جيوز بال كراهة" وفيها روايتان 
كلها ممنوع منها بال عذر سيأمث وعليه الفدية   يعين هذه األشياء وُيرم ذلك بال عذر
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 ال إن محل عليهوابلعذر يكون عليه الفدية وال أيمث مث استثىن أشياء جتوز يغطي الرأس هبا 
" ألنه منفصل غري اتبع فهناك فرق بني 2" أو استظل خبيمة أو شجرة أو بيت "1"

ة ولتزيدوا مسألة: ولو غطى اخليمة والشمسية أو احململ مثل اهلودج والنص جاء يف اخليم
 وجهه ألن الوجه مل يشري إليه فيجوز تغطية الوجه.

املخيط هو ما ( وإن لبس ذكر خميطا فدى الرابع لبسه املخيط وإليه اإلشارة بقوله )  
وال يعقد عليه رداء وال غريه إال إزاره ومنطقته ومهياان عمل على قدر البدن أو بعضه 

ال يعقد  العقد هو الربط ألنه ابلعقد يصري مثل املخيط إذاً فيهما نفقة مع حاجة لعقد 
عليه الرداء وال غري الرداء وال يربطه لكن ال أبس حبزم ثوبه يف وسطه إبدخال بعضه يف 

، جيوز العقد والربط يف هذه األشياء وهي بعض من غري عقد ال يربط مث استثىن قال إال
األسفل لسرت العورة ومنطقة فيها نفقة  إال إزاره واإلزار هو الذي يسرت نصف اجلسد

ومهيان فيها نفقة واملنطقة ما يشاد به الوسط واهلميان هو احلزام الذي يوضع به النقود إذا 
وال وإن مل جيد نعلني لبس خفني  احتاج لعقد لكن إذا مل حيتاج فال يعقد، مث قال:

خلفني بعد قطعهما أم ال يقطعهما هذا املذهب ألن اخلالف أن من مل جيد النعلني يلبس ا
هم يقولون سراويل أو مل جيد إزارا لبس سراويل يقطعهما؟ قوالن واملذهب أال يقطعهما  

يقصدون سروال واحد واجلمع سراويالت فالسراويل مفرد وإذا مل جيد إزارا لبس سراويل 
 أن إىليعين واحد سروال بلغتنا اليوم فيأيت واحد ويقول ألبس ثالثة فوق بعض مث قال: 

 يف هذه احلالة ألنه جاء احلديث يف هذا أن السراويل ملن مل جيد اإلزار.جيد وال فدية 

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

718 
 

 

 

 

 

 

 

( أو شيئا منهما  بدنه أو ثوبه( حمرم )  وإن طيباخلامس الطيب وقد ذكره بقوله )  
(  بطيب أو شم( أو اكتحل أو استعط )  أو ادهنأو استعمله يف أكل أو شرب ) 

 (  فدى( أو مشه قصدا ولو خبور الكعبة أمث و )  د وحنوهطيبا أو تبخر بعو قصدا ) 
" أو 2" أو يف ثوبه "1اآلن استعمال الطيب له ستة صور أن يضع الطيب يف بدنه "

ومن  " قال:6" أو يتبخر بعود "5" أو يشمه "4" أو يضعه دهنا "3يستعمله يف األكل "
فر وايمسني وابن وماء الطيب مسك وكافور وعنرب وزعفران وورس وورد وبنفسج ونيلو 

هذه الصورة الثانية وهذه الصور اليت  أو مس ما ال يعلق ال يضر ورد وإن مشها بال قصد
كقطع كافور أو شم   "2"أو مس ما ال يعلق "، 1"وإن مشها بال قصد ال توجب الفدية 

"شم العود من غري تبخري فالعود ال 4"أو عودا " ألن الفواكه ليست طيب 3"فواكه
" ألن الشيح نبات صحراء وال يتخذ طيب 5"أو شيحا  ه ابلشم بل ابحلرقيتطيب ب

" هذه نبااتت ينبتها اآلدمي للطيب لكن ال يتخذ 7"أو مناما "6"أو رُياان فارسيا أصال 
انتبهوا فال فدية  "8"أو ادهن بدهن غري مطيب منه طيب أي ال يستخرج منه طيب 

دمي للطيب يف املذهب قسمان قسم يتخذ منه اآلن لقاعدة أو ضابط سيذكره ما ينبته اآل
الطيب فهذا حيرم مشه وفيه الفدية مثل الورد واليامسني وما ذكر وقسم ال يتخذ منه الطيب 
أصال ال يستنبط منه الطيب وال يستخرج كالرحيان الفارسي والنمام فاملذهب يباح مشه وال 

 فدية ألنه ليس بطيب وال يسمى يف العادة متطيب.

وإن قتل صيدا قتل صيد الرب أو اصطياده وقد أشار إليه بقوله )  السادس 
وحشيا وهذا معروف من األمثلة اليت مثلها  -3أضيفوا  (  "2" براي أصال "1"مأكوال

معناه أنه وحشي املقصود ابلصيد  كحمام وبط ولو استأنس  قال:وسيشري إليها بعد قليل 
رم وهو املأكول فلو قتل شيء ليس مبأكول الذي ال جيوز قتله الصيد الذي حيرم على احمل
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فليس بصيد، بري فلو قتل حبري ليس بصيد وجيوز، وحشي يعين ال يكون مستأنس مثل 
)  ألنه فيه بقر وحشية  خبالف إبل وبقر أهلية ولو توحشتالبقر واإلبل والغنم والدجاج 

أكول وغريه أو ( كاملتولد بني امل ومن غريه( أي من الصيد املذكور )  ولو تولدت منه
يعين لو قتل حيواان تولد من صيد وغري صيد تولد مثال  بني الوحشي وغريه تغليبا للحظر

من إبل أو غنم وظيب مثال فالناتج هذا إذا كان ينتج وال أظن وهللا أعلم كالبغل مثال 
ور ( الصيد املذك أو تلف ) فالناتج هذا يعترب مثل الصيد ال جيوز قتله تغليبا للحظر قال:

( أو مبباشرة أو سبب كإشارة وداللة وإعانة ولو مبناولة آلة أو جبناية دابة  يف يده) 
يعين معناه إذا قتل الصيد أو تلف الصيد بسببه أو حتت يده فيلزمه  وهو متصرف فيها

 حمرم حمرما فاجلزاء بينهمايعين أعان مثال  وإن دل وحنوه قال:(  فعليه جزاؤه)  الفدية 
أو كان له  " وهو ميتة حيرم على مجيع الناس1"لى احملرم أكله مما صاده وُيرم ع قال:

أو ذبح أو صيد " كأن دل أو حنوه فهذا حيرم عليه هو فقط دون غريه 2"أثر يف صيده 
أو صيد له  2وهو رقم  وما حرم عليه لنحو داللة دون غريه " حرم عليه فقط3"ألجله 

لى حمل من ابب أوىل خبالف ما صاده احملرم أو وال ع ال ُيرم على حمرم غريه 3وهو رقم 
مكان اإلتالف يعين  ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته ذحبه فهو كميتة قال:

بيض الصيد سيضمنه ابلقيمة فقط ولنب الصيد سيضمنه ابلقيمة يف مكان اإلتالف 
عره كذا فقيمته قد ختتلف يعين بيض النعام مثال يف مكان سعره كذا ويف مكان آخر س

وال ميتلك احملرم ابتداء صيدا بغري ففي املكان الذي صاده قيمته بكذا فيضمنه بقيمته 
ال يستطيع احملرم أن يشرتي الصيد ال ميلكه إال ابإلرث ابتداء لكن لو كان ميلك  إرث

وإن أحرم ومبلكه صيد مل صيد مث أحرم فال خيرج هذا الصيد من ملكه يبقى يف ملكه 
وال وال يده احلكمية مه يعين ملكه ال يزول من هذا احملرم ألنه أحرم ال يزول حك يزل
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تزول يده احلكمية وهي أن يكون يف بلده مودعا عند غريه أو يف يد انئبه الغائب أو يف 
بيته إذاً هي حتت يده لكن ليس حتت يده احلقيقية أي ليست حتت يده املباشرة ولكن 

دع عند أحد أو يف يد انئبه الغائب أو يف بيته حتت يده احلكمية أبن يكون يف بلده مو 
يد املشاهدة ترفع عن الصيد مثل: كيده أو قفصه  بل تزال يده املشاهدة إبرسالهيقول: 

أو خيمته أو رحله معناه إن أحرم ومبلكه صيد البد أن يرفع يد املشاهدة معناه ال يرتكه 
فعل هذا ولكن يصري حتت يد حتت يده وال يف القفص وال يف خيمته وال مع متاعه ال ي

  " 1"(  حيوان إنسي) وال ُيرم ( إبحرام أو حرم ) انئب له غائب أو غريه قال: 
صلى هللا ألنه ليس بصيد وقد كان النيب  )اإلبل والبقر والغنم( كالدجاج وهبيمة األنعام

(  رصيد البح ( ُيرم ) وال) وهي اإلبل قال:  يذبح البدن يف إحرامه ابحلرم عليه وسلم
  وطري املاء بري أحل لكم صيد البحر وطعامه  إن مل يكن ابحلرم لقوله تعاىل  "2"

) صيد البحر يف احلرم حيرم صيده يعين لو فيه بركة يف احلرم هبا مسك مثل مسك البلطي 
هذا الثالث قتل حمرم األكل هذا ال حيرم ( قتل حمرم األكل  ( ُيرم حبرم وال إحرام ) وال

)  يعين منه ومن غريه تغليبا للحرمة واحلظر مر والكلب إال املتولد كما تقدمكاألسد والن
الرابع لو صال يعين هجم الصيد على اإلنسان فيدفعه  ( الصائل ( ُيرم قتل الصيد ) وال

دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر جبرحه أو ال ألنه عن نفسه قال: 
قتل كل  يف احلرم واإلحرام ويسن مطلقا قال: لعقورالتحق ابملؤذايت فصار كالكلب ا

"إال احلريب فإنه يقتل" يعين اآلدمي املؤذي ال جيوز قتله وإمنا يدفع ابألقل  مؤذ غري آدمي
ألنه ليس بصيد  ولو برميه وال جزاء فيهيعين دوده وُيرم إبحرام قتل قمل وصئبانه 

ويضمن  كبعوض  وقراد وحنومها ذيةتقتل وترمى ألهنا مؤ  ال براغيثوليس له قيمة أصال 
وحملرم احتاج لفعل اجلراد صيد ويضمن بقيمته ألنه ليس مبثلي مث قال:  جراد بقيمته

وكذا لو احتياجه هذا يسقط عنه اإلمث لكن ال يسقط عنه الفدية  حمظور فعله ويفدي
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ويفدي لكن عندهم يقولون لو وجد  اضطر إىل أكل صيد فله ذحبه وأكله كمن ابحلرم
وال  يتة يقدم امليتة على ذحبه كذلك إذا اضطر إىل أكل صيد يف احلرم فله ذحبه وأكلهم

 يعين ال يباح إال يف الضرورة وهو صيد احلرم واإلحرام.يباح إال ملن له أكل امليتة 

احملرم له أربع صور حترم (  وُيرم عقد النكاحالسابع عقد النكاح وقد ذكره بقوله )  
ن احملرم هو الزوج وال الزوجة وال الويل ويل الزوجة وال الوكيل عن عليه ال جيوز أن يكو 

فلو تزوج احملرم أو زوج حمرمة أو كان وليا أو الزوج مثال يعين يف كل الصور ال يصح 
واملأذون ليس له عالقة ابلعقد وليس بشرط يف العقد أصال يعين لو وكيال يف النكاح حرم 

أو هذا عريس فلو تزوج احملرم انتهى املوضوع إذاً  قال أبوها زوجتك والثاين قال قبلت
فاملقصود أال تكون هذه احملرمة زوجة وهو لو زوج حمرمة أو غري حمرمة فال فرق زوج حمرمة 

لكن الظاهر مراده يعين أنه لو كانت املرأة حمرمة فال تزوج والعبارة مومهة أال يزوج حمرمة 
أو كان يعين احملرم  أو كان ولياهو املراد لكن يزوج غري حمرمة وليس بصحيح وليس هذا 

وال يصح وطبعا عقد النكاح ليس فيه فدية  أو وكيال يف النكاح حرموليا هذا الثالث 
( ملا روى مسلم عن عثمان مرفوعا ال  وال يصح)  وكل الذي يرتتب عليه أنه ابطل 

فرق بني اإلحرام ( يف عقد النكاح كشراء الصيد وال  وال فديةينكح احملرم وال ينكح ) 
الفاسد ال الباطل الفاسد أنه يطرأ عليه أمر يفسده مثل ما أييت يف  الصحيح والفاسد

مسألة اجلماع مثال لكن فكله مثل بعضه يعين لو كان يف إحرام فاسد فال يتزوج وال يزوج 
اخلطبة غري فهي تكره  ويكره للمحرم أن خيطب امرأةوال تكون زوجة وال يكون وكيل 

أي ال يكون احملرم هو الذي خيطب يف العقد فهذا يكره  كخطبة عقده  يست بعقدفقط ول
هذه أربعة أشياء تكره للمحرم أن خيطب يعين خيطب  أو حضوره أو شهادته فيه وال حيرم
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وتصح  )امرأة أو خيطب للعقد أو حيضره أو يشهد يف العقد، بقيت مسألة الرجعة قال: 
حرم فلما أحرم تركه شيطانه فرجع إىل صوابه فقال يعين رجل طلق زوجته مث أ( الرجعة

 ألهنا ليست بعقد جديد هذا معناه (وتصح الرجعة )رددت امرأيت فتصح الرجعة قال: 
أي لو راجع احملرم امرأته  أي لو راجع احملرم امرأته صحت بال كراهية ألنه إمساك

إذاً عندان تصح  وكذا شراء أمة للوطءصحت بال كراهة ألنه إمساك. مسألة أخرية: 
املسألتان األوىل الرجعة والثانية أن نشرتي أمة للوطء يصح الشراء لكن الوطء ال، يؤخر 

 الوطء إىل ما بعد التحلل.

(  وإن جامع احملرمالثامن الوطء وإليه اإلشارة بقوله )  قال املصنف رمحه هللا تعاىل:  
فمن فرض  وله تعاىل: أبن غيب احلشفة يف قبل أو دبر من آدمي أو غريه حرم لق

املصنف عليه رمحة هللا تعاىل بنيَّ ما قال ابن عباس هو اجلماع  فيهن احلج فال رفث 
هو الوطء الذي ينبين عليه األحكام وهي فساد احلج واملضي فيه والقضاء والبدنة قال: 

ل )أبن غيب احلشفة وهي رأس الذكر يف قبل أو دبر وطبعا ال جيوز يف الدبر لكن لو فع
ذلك أنبىن عليه هذا احلكم قال من آدمي أو غريه يعين غري آدمي( وطبعا غري اآلدمي ال 

جيوز لكن لو فعل ذلك اعترب وطئا وترتبت عليه األحكام هذا هو الوطء الذي تنبين عليه 
 ( قبل التحلل األول فسد نسكهماوإن كان الوطء ) األحكام اليت سيذكرها بعد قليل 

قبل التحلل األول وإما أن يكون بعد التحلل األول يعين قبل الثاين الوطء إما أن يكون 
[ أربع أحكام ترتتب على الوطء قبل التحلل األول، األول 1إذاً هذا التحلل األول رقم ]

فساد النسك وليس بطالنه أي وجوب املضي فيه يعين كم من احلج الذي شرع فيه وبعد 
 ألنه مازال حمرمولو بعد الوقوف بعرفة لقادمة ذلك عليه بدنة وعليه القضاء يف السنة ا

بفساد احلج ومل  رضي هللا عنهموال فرق بني العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة 
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يقول ال فرق يف اجلماع بني العامد للجماع والساهي للجماع يقول ألن يستفصل 
،  يا أو ..هل هو كان ساه قضوا هبذا ومل يسألوا هذا الواطئ رضي هللا عنهمالصحابة 

( أي جيب على الواطئ واملوطوءة املضي يف النسك الفاسد وال  وميضيان فيه)  الثاين:
خيرجان منه ابلوطء روي عن عمر وعلي وأيب هريرة وابن عباس فحكمه كاإلحرام 

ويقضيانه  احلكم الثالث:، وأمتوا احلج والعمرةلقوله تعاىل:  يعين يف األعمالالصحيح 
وعليه بدنة وسيأيت ذكرها  -4اكتبوا ( روي عن ابن عباس وابن عمر  ماثين عاوجواب ) 

وغري املكلف يقضي  ولكن اكتبها اآلن وعليه بدنة فإن مل جيدها صام عشرة أايم قال:
يعين املكلف يلزمه القضاء فورا لكن غري املكلف يقضي  بعد تكليفه وحجة اإلسالم فورا

سالم مث يقضي هذه ألن هذه اليت أفسدها  بعد أن يصبح مكلفا وبعد أن حيج حجة اإل
من حيث أحرم أوال إن كان قبل ميقات وإال كانت حج نفل، من أين يقضي؟ قال: 

يعين من امليقات الشرعي يعين يلزمه من أبعد املوضعني امليقات أو إحرامه األول  فمنه
مع بني يعين ال جن وسن تفرقهما يف قضاء من موضع وطء إىل أن ُيال خارج املواقيت 

الزوجني فنفرق بينهما يف حجة القضاء هذه حىت ال يقع الوطء مث قال: من موضع وطء 
يعين يبدأ التفريق من املكان الذي حدث فيه الوطء حىت حيال وملاذا من موضع الوطء؟ 

يقولون ألنه املكان الذي وقعت فيه املعصية فنفرق بينهم، انتقل املصنف اآلن للوطء بعد 
وعليه بل يفسد اإلحرام  والوطء بعد التحلل األول ال يفسد النسك[ 2]التحلل األول 

كفدية األذى أي هو خمري بني شاة وبني إطعام ستة مساكني وبني صيام ثالثة أايم   شاة
وقال ال يفسد نسكه قلنا بل يفسد إحرامه وبناء على هذا انتبهوا فالكالم هنا به بعض 

صابه سهو أو الناسخ الذي أصابه سهو واحتمال  اإلرابك فال أدري املصنف رمحه هللا أ
كبري يكون الناسخ فيوجد حكم هنا أجله أخره وذكره بعد ذلك وهو هذا الذي وطئ بعد 
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التحلل األول والذي فسد إحرامه مل يفسد نسكه وقلنا عليه شاة وقالوا أيضا يلزمه لو كان 
إحرامه مث يطوف طواف  ابقي له طواف اإلفاضة فيلزمه أن خيرج إىل احلل فيحرم جيدد

اإلفاضة إبحرام صحيح فهل ميكن أن يتصور أن يتحلل التحلل األول من غري طواف 
إفاضة؟ ممكن مثال ابلرمي واحللق فقال: وخيرج إىل احلل اكتبوا جبوارها وخيرج إىل احلل 

ليحرم منه لطواف اإلفاضة إن مل يطف واملسألة فيها خالف بني األصحاب ألهنم عبارهتم 
ين مومهة عللها من قال أنه حيرم قال حيرم لطواف اإلفاضة صار مفهومه أنه لو كان يع

طاف طواف اإلفاضة ال حيتاج أن خيرج وأن حيرم لكنهم مل ينصوا على ذلك لكن صرح 
هبذا املفهوم وجزم به املوفق يف املغين ويف الشرح كذلك ابن أيب عمر وقال املوفق وحيتمل 

قولني منهم من يقول أنه خيرج لطواف اإلفاضة إذا مل يطف فيخرج أن يلزمه فإذاً هم على 
وحيرم جمددا للطواف فقط وإال فال ومنهم من يقول ال بل خيرج وحيرم ولو طاف اإلفاضة 

يقولون ملاذا؟ ألن اإلحرام فسد ولكي يقضي بقية األنساك إبحرام صحيح فالظاهر أنه 
يف املغين، عثمان بن قائد قال فالبد على خيرج لطواف اإلفاضة إذا مل يطف كما جزم به 

ظاهر كالم مجاعة من جتديد اإلحرام سواء أن طاف ابلزايرة أم ال ليؤدي بقية األفعال 
إبحرام صحيح لكن ظاهر املنتهى واإلقناع أن اإلحرام ابلطواف فإن طاف مل جيدد إحرامه 

تقدمني هل ملا يقول وحيرم وقال ابن قائد جتديده أحوط إذاً هم خمتلفني يف تفسري كالم امل
وال فدية على لطواف اإلفاضة معناه أنه ال حيرم لغري اإلفاضة وهذا هو الظاهر وهللا أعلم  

إذاً املكرهة ال فدية عليها مكرهة ونفقة حجة وقضاؤها عليه ألنه املفسد لنسكها 
 والقضاء ليست النفقة عليها يف القضاء.

 به مس اجلسد )البشرة( بشهوة لكن ال حيصل مجاع املقصودالتاسع املباشرة دون الفرج 
( أي ابشرها )  فإن فعل)  ( أي مباشرة الرجل املرأة وحترم املباشرةوذكرها بقوله ) 

هذه احلالة األوىل يف املباشرة يعين إذا ابشر فأنزل هذا احتمال  ( فأنزل مل يفسد حجه
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 ( مل يفسد حجه فأنزلابشرها ) ( أي  فإن فعل) واالحتمال الثاين أنه يباشر وال ينزل 
وال  أي مثل الذي مل ينزل أيضا ال يفسد حجه وال إحرامه كما لو مل ينزلوال إحرامه 

يعين قياس املباشرة على الوطء ليس بصحيح ألن الوطء أشد يصح قياسها على الوطء 
فهو يعين املباشرة ال توجب حد الزان لكن الوطء يوجب  ألنه جيب به احلد دوهنا وأغلظ

( إن أنزل مبباشرة أو قبلة أو  وعليه بدنة) أشد، ماذا عليه هذا الذي ابشر فأنزل منيا؟ 
عليه بدنة هذا املوضع  تكرار نظر أو ملس لشهوة أو أمىن ابستمناء قياسا على الوطء

الثاين الذي فيه بدنة فهي يف موضعني إذا وطئ يف احلج قبل التحلل األول والثانية إذا 
أي قبل التحلل األول لكن لو ابشر فأنزل ( أي ابشرها )  فإن فعل) قال: ابشر فأنزل 

بعد التحلل األول فليس عليه بدنة مثل لو وطئ بعد التحلل األول عليه شاة كذلك لو 
أنزل وهنا قيدوها وعبارته عامة فأنزل يعين قبل التحلل األول مل يفسد حجه وال إحرامه 

و قبلة أو تكرار نظر أو ملس لشهوة أو أمىن استمناء هذه قال عليه بدنة إن أنزل مبباشرة أ
مخس صور قياسا على بدنة الوطء يعين البدنة اليت عليه إن وجدها فهي عليه وإال صام 

كفدية أذى هذا الثاين  وإن مل ينزل فشاةعشرة أايم ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع. 
عام ستة مساكني أو صيام ثالثة حكمها كحكم فدية األذى فهو خمري بني الشاة وبني إط

وامرأة مع شهوة   وخطأ يف ذلك كعمدأايم يعين خيري بني صيام أو صدقة أو نسك 
يعين املباشرة يستوي فيها اخلطأ والعمد واملرأة لو أهنا شاركت الرجل يف  كرجل يف ذلك

جلماع اجلماع أو يف املباشرة فهي مثل الرجل يف احلكم والكالم هنا عن املباشرة وليس ا
)  يعين إذا كانت ابشرته أيضا بشهوة فحصل إنزال عليها بدنة وإن مل حيصل إنزال فشاة 

هذه املسألة اليت قلت أنه كان موضعها فيما سبق (  من احلل( بعد أن خيرج )  لكن ُيرم
( فيجمع يف  من احلل( بعد أن خيرج )  لكن ُيرم)  وأتى هبا يف هذا املكان يقول 
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وحترم املباشرة فإن فعل فأنزل ظاهر كالم املاتن وليس الشارح   واحلرم إحرامه بني احلل
يعين بعد أن خيرج من  لكن ُيرم من احللهذا من ابشر فأنزل  مل يفسد حجه وعليه بدنة

( أي ليطوف طواف الزايرة  لطواف الفرضفيجمع يف إحرامه بني احلل واحلرم ) احلل 
ا يف املباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غري وظاهر كالمه أن هذ اآلن سيستدرك حمرما
ألنه مل يفسد إحرامه حىت ُيتاج لتجديده فاملباشرة كسائر يعين غري وجيه  متجه

احملرمات غري الوطء هذا مقتضى كالمه يف اإلقناع كاملنتهى واملقنع والتنقيح 
ندان ملاذا أتى املصنف هبذه املسألة يف هذا املكان؟ ع واإلنصاف واملبدع وغريها

احتماالت إما أنه قالوا سبق قلم وسبق القلم مل يصحح يف نسخ؟! أو أنه خطأ من 
الناسخ أو أنه أراد االحتياط مراعاة للقول ابلفساد وهذه رواية يعين هناك رواية أنه إذا 
ابشر فأنزل يصري مثل لو وطئ فأنزل نفس احلكم يعين يفسد يقول أمر بذلك مراعاة 

طأ من النساخ ألن املسألة لو أتى هبا هناك أو أتى هبا يف موضعها للفساد والظاهر أنه خ
وإمنا ذكروا هذا احلكم فيمن وطئ بعد التحلل مث أتى هبا هنا نقول ميكن أراد االحتياط 
 مراعاة للقول ابإلفسادهذا اعتذار للمصنف  األول إال أن يكون على وجه االحتياط

( أي  كالرجل إال يف اللباس( فيما تقدم )   رأةوإحرام امل) وهي رواية عند اإلمام أمحد 
( لقوله  وجتتنب الربقع والقفازينلباس املخيط فال ُيرم عليها وال تغطية الرأس ) 

الربقع  :" ال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين" رواه البخاري وغريهصلى هللا عليه وسلم
عمل لليدين يدخالن فيه والقفازان شيء يمعروف تغطي به الوجه وفيه فتحتان للعني 

 ويفدي الرجل واملرأة بلبسهماوهم أصحاب الصقور  يسرتمها من احلر كما يعمل للبزاة
:"إحرام الرجل صلى هللا عليه وسلم( لقوله تغطية وجهها  ( جتتنب ) و) أي القفازين 

يعين إن غطت وجهها لغري حاجة فدت وإن غطته  يف رأسه وإحرام املرأة يف وجهها"
كمرور رجال فتفعل ما يلي يعين ال تلبس الربقع وإمنا تغطي وجهها بثوب يعين حلاجة  
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فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله بقطعة قماش ترخيها على وجهها من رأسها قال: 
ولو مس وجهها خالفا للقاضي ألن بعضهم قال تسدل لكن ال ميس على وجهها 

منعت من الربقع والنقاب ألنه معد قال البهويت )وإمنا ملرور الرجال قريبا منها  وجهها
لسرت الوجه( يعين هي ممنوعة من الربقع والنقاب الذي هو معد لسرت الوجه وليس معناه 
أهنا ال تسرت وجهها أمام األجانب بل تسرت وجهها بثوب ترخيه من رأسها على وجهها 
ها ومس وجهها ليس فيه إشكال حىت ولو مس وجهها ونفهم من هذا أهنا إن غطت وجه

لغري حاجة فدت يعين جالسة يف خيمتها وليس عندها رجال فال تغطي وجهها وإن 
( ابخللخال والسوار والدماجل وحنوها ويسن هلا  ويباح هلا التحلي) غطت فدت 

ال لغري اكتحال إبمثد لزينة  يعين الرجل واملرأة  خضاب عند إحرام وكره بعده وكره هلما
ه إذاً املرأة هلا أن تتحلى ابلذهب وهلا أن ختضب يسن هلا فالعالج ال كراهة في زينة كعالج

يعين مصبوغ ابلعصفر ألنه ليس وهلا لبس معصفر قبل اإلحرام أما بعد اإلحرام فيكره 
وهلا لبس الكحلي وهو لون قريب من األسود وكذا كل مصبوغ بغري ورث وكحل بطيب 

واجتار وعمل بغسل  طيب وقطع رائحة كريهة بغريأو زعفران يعين هلا أن تلبس ملون 
فإن شغل عن واجب حرم وإن شغل عن   صنعة ما مل يشغال عن واجب أو مستحب

وهو الرفث  يعين الرجل واملرأة وله لبس خامت وجيتنبانمستحب كره وللرجل لبس خامت 
 .والفسوق واجلدال وتسن قلة الكالم إال فيما ينفع اجلماع

 قال رمحه هللا تعاىل:
 ابب الفدية

الفدية عندان  ( أي يف فدية خيري بفديةقسامها وقدر ما جيب واملستحق ألخذها ) أي أ
على أقسام منها ما هو على التخيري يعين من وجبت عليه فهو خمري بني أمور وهذا الكالم 
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سيكون يف فدية األذى وهي الفدية اليت جتب حبلق الشعر، تقليم الظفر، لبس املخيط، 
خيري بني ذبح شاة أو إطعام ستة مساكني أو صيام ثالثة أايم تغطية الرأس والطيب فهذا 

هذا األول املخري والثاين املخري هو جزاء الصيد وسيأيت تفصيله هذا القسم األول والقسم 
الثاين هو على الرتتيب وليس على التخيري هذا مثل دم املتعة والقران فهو على الرتتيب 

ة أايم ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع ونفس جيب عليه شاة فإذا مل جيد شاة صام عشر 
الكالم يقال يف اإلحصار يلزمه على الرتتيب ونفس الكالم يقال يف فدية الوطء وهي 

 ) فدية األذى على التخيري قال: -1بدنة. اكتب عنوان جانيب عند قوله خيري بفدية رقم 
سيطعم مسكينني، أما شعرتني معناه ( فوق شعرتني  حلق)  ( أي يف فديةخيري بفدية 

ألن الظفر الواحد كذا مسكني والظفران ( فوق ظفرين  وتقليم) شعرة سيطعم مسكني 
وتغطية رأس ولبس خميط بني صيام ثالثة أايم أو )  مسكينني والثالثة جيب الفدية 

 إطعام ستة مساكني لكل مسكني مد بر أو نصف صاع من متر أو شعري أو ذبح شاة
ع فإذاً هو إما ربع صاع من بر أو نصف صاع من متر أو شعري مد الرب يعترب ربع صا ( 

صلى لقوله  وهم أربعة أنواع متر أو زبيب أو شعري أو أقط هم أربعة أشياء على املذهب 
لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم اي رسول هللا فقال  هللا عليه وسلم

انسك شاة متفق عليه و أو أحلق رأسك وصم ثالثة أايم أو أطعم ستة مساكني أو 
يقولون هذا احلديث جاء يف احللق لكنها يف معىن احللق  للتخيري وأحلق الباقي ابحللق

( خيري )  و) تقليم الظفر وتغطية الرأس وما شابه ذلك وهي اخلمسة أشياء اليت ذكرها  
جزاء الصيد على التخيري ، كيف يكون جزاء  -2اكتبوا رقم ( ذبح  جبزاء صيد بني

الصيد إذا كان هذا الصيد مثلي له مثيل يف اإلبل أو البقر أو الغنم فقط فهو خمري إما أن 
يذبح املثل أو إذا كان الشيء املذبوح يشبه الغنم فإذاً عليه أن يذبح شاة إن شاء يذبح 

شاة أو يقوم الشاة دراهم ويشرتي هبا طعاما فيطعم كل مسكني مد من بر أو نصف صاع 
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نظر قيمة الشاة تطعم كم مسكني فوجدان أن الشاة مثال تطعم عشرين من غري الرب في
مسكني فإذاً هو إما أن يطعم عشرين مسكني كل مسكني مد من بر أو يصوم عن كل 
مسكني يوم هذا إذا كان له مثل لكن إذا كان هذا الصيد ليس له مثل ال يشبه ال البقر 

أن نقوم هذا الصيد يف املكان الذي قتل فيه  وال اإلبل وال الغنم إذاً هذا ال مثل له فمعناه
أو قريب منه ونرى ما سعر هذا الصيد يف هذا املكان ونفس الكالم سنشرتي هبذه القيمة 
لنفرض أننا قومنا الصيد فوجدانه مبائة رايل لنفرض أهنا تطعم عشرة مساكني فهو خمري إما 

مثل ( ذبح )  جبزاء صيد بني ( خيري ) و) أن يطعم العشرة مساكني أو يصوم عشرة أايم 
بدراهم ( أي املثل مبحل التلف أو قربه )  أو تقوميه ( له مثل من النعم ) إن كان

الرب والشعري والتمر والزبيب واألقط هذه مخسة أشياء  ( جيزئ يف فطرة يشرتي هبا طعاما
خيرج مدين  لكن الفرق أنه لو أخرج برا خيرج مدا من بر ولو أخرج شيء من األربعة الباقية

يعين من غري شراء فهو يقصد لو قال يشرتي  أو خيرج بعدله من طعامهيعين نصف صاع 
هبا طعام فليس بشرط أن يشرتي فإما أن يشرتي أو خيرجه من بيته إذا كان عنده ابلبيت 

أي نصف  ( إن كان الطعام برا وإال فمدين فيطعم كل مسكني مدا) هذا هو املقصود 
فجزاء مثل ما قتل من ( لقوله تعاىل  يوما( من الرب )  كل مدأو يصوم عن  ) صاع 
إذا كان مثال عشرة أمداد ونصف معناه يصوم  اآلية وإن بقي دون مد صام يوما النعم 

( بعد أن يقومه بدراهم لتعذر املثل ويشرتي هبا  مبا ال مثل له( خيري ) و  ) إحدى عشر
الفرق أن الذي له مثل  ( على ما تقدم اموصي( كما مر )  بني إطعامطعاما كما مر ) 

وأما دم ) سنقوم املثل أم نقوم الصيد؟ نقوم املثل، والذي ليس له مثل نقوم الصيد نفسه. 
دم التمتع والقران على الرتتيب   -3هذا رقم  ( بشرطه السابق متعة وقران فيجب اهلدي

والقارن ابلقياس  دي فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من اهل لقوله تعاىل 
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( أي  فإن عدمه) ألن اآلية جاءت يف املتمتع وقاسوا عليه القارن قال: على املتمتع  
فصيام ثالثة )  أي ال يلزمه أن يقرتضعدم اهلدي أو عدم مثنه ولو وجد من يقرضه 

معناه أنه يصوم سبعة ومثانية وتسعة (  واألفضل كون آخرها يوم عرفة( يف احلج )  أايم
صيامه هنا للحاجة "وعنه آخرها يوم الرتوية" يعين  يوم عرفة منهي عن صيامه؟! نعم جازو 

صامها بعد وهي أايم التشريق وإن أخرها عن أايم مىن   يوم مثانية وال يصوم يوم عرفة 
إذاً إذا أخر ثالثة أايم سيصوم عشرة كاملة لكن عليه دم لتأخري الثالثة وعليه دم مطلقا 

فمن مل جيد  ( قال تعاىل  إذا رجع إىل أهله( أايم )  سبعة ( صيام )و)  أايم عن وقتها
بعد أايم مىن  أي السبعةوله صومها  فصيام ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجعتم 

وال بينهما يعين وفراغه من أفعال احلج وال جيب تتابع وال تفريق يف الثالثة وال السبعة 
وهو الذي منع من (  واحملصر)  عة. الرابع: احملصر، قال:ميكن يصوم الثالثة ويلحق السب

دم اإلحصار على الرتتيب،  -4اكتبوا يذبح هداي بنية التحلل  الوصول إىل احلج، قال: 
إذا مل جيد هداي صام و )  فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي  لقوله تعاىل قال: 

معناه أنه ال حيل قبل الفدية.  تع( قياسا على التم مث حل( بنية التحلل )  عشرة أايم
وجيب ) اآلن انتقل إىل فدية الوطء يف احلج اكتبوا فدية الوطء يف احلج على الرتتيب 

كفدية األذى )على   ( وبعده شاة بدنة ( قبل التحلل األول ) بوطء يف فرج يف احلج
ما بدنة وإال التخيري( ألنه اآلن أدخل الشاة مع البدنة فالبدنة على الرتتيب والرتتيب إ

عشرة أايم أي جيب عليه بدنة فإن تعذرت صام عشرة أايم لكن الشاة اليت بسبب الوطء 
فإن  بعد التحلل األول هي ليست على التخيري فليس خمري بني صيام وصدقة ونسك قال:

ألنه  مل جيد البدنة صام عشرة أايم ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة
وطبعا هو أدخلها ألنه جاء حديثها لكن مل يقصد أهنا أيضا على  أدخل هذه مع هذه

وتقدم حكم كفدية األذى على التخيري ( يف العمرة شاة( جيب بوطء )  و) الرتتيب  
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وخالصة ما ذكر إن أنزل فبدنة على الرتتيب وإن مل ينزل فشاة كفدية األذى على  املباشرة
ذكر من الفدية يف احلج والشاة يف العمرة ) وإن طاوعته زوجة لزمها ( أي ما التخيري 

وتقدم حكم  واملكرهة ال فدية عليهااملرأة ميكن أن تكره خبالف الرجل فلو أكرهت 
أي فوات يوم املباشرة دون الفرج وال شيء على من فكر فأنزل والدم الواجب لفوات 

ترك واجب  أو  عرفة أي بدون اشرتاط أما لو اشرتط فليس عليه فوات يعين ما فيه دم 
اكتب عنوان دم الفوات وترك الواجب على الرتتيب ألن الواجب كدم املتعة وهو  كمتعة

 .شاة فإن مل جيد صام عشرة أايم ثالثة ابحلج وسبعة إذا رجع
 

 فصل يف تكرار احملظور الواحد
أبن حلق أو قلم أو لبس خميطا أو تطيب أو  "1"( واحد ومن كرر حمظورا من جنس) 

ألن  ( سواء فعله متتابعا أو متفرق فدى مرةملا سبق )  "أ"(  ومل يفده ) وطىء مث أعاد
هللا تعاىل أوجب يف حلق الرأس فدية واحدة ومل يفرق بني ما وقع يف دفعة أو دفعات 

ففيه  "ج"(  خبالف صيدمث أعاده لزمته الفدية اثنيا )  "ب"وإن كفر عن السابق 
معناه عندان ثالثة  مثل ما قتل من النعم  فجزاء بعدده ولو يف دفعة لقوله تعاىل 

أشياء احملظور الذي يكون من جنس واحد لو كرره مث فدى فيفدي فدية واحدة لكن لو 
فعله مث فدى مث كرره فنقول ينبغي فدية اثنية ألن الفدية األوىل متحو ما سبق لكن ال 

يف رمية واحدة أو رمى متحو ما سيأيت إال الصيد فلو أنه رمى ببندقه فصاد أكثر من صيد 
أكثر من رمية أو يف كل رمية صيد فإن الصيد يضمن بعدده أي كل صيد له فديته 

أبن حلق وقلم أظافره ولبس " 2"ومن فعل حمظورا من أجناس  اخلاصة انتقل إىل الثاين:
( أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء  فدى لكل مرة)  معناه ثالث فدايتاملخيط 
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لنفرض أنه حلق رأسه مرتني وقلم ثالثة أظافر ولبس املخيط أربع (  أو ال رفض إحرامه) 
مرات يعين لبس وخلع لبس وخلع ففديته ثالث ألنه ما كان من جنس واحد ومل يكفر 
بينهما تتداخل وما كان من أجناس ال تتداخل يقول سواء رفض إحرامه يعين لو خلع 

حرام وسيبقى حمرما وحمسوب عليه إحرامه وقال ال أبغي أحج فال ينفسخ عقد اإل
له أن يفك اإلحرام  إذ التحلل من احلج ال ُيصل إال أبحد ثالثة أشياء احملظورات قال:

أن ينتهي من احلج كامل أو  كمال أفعاله  بثالثة أشياء ورفض اإلحرام ليس منها األول:
صار ، الثالث: إذا كان حمصر وحتلل ابإلح أو التحلل عند احلصر العمرة كاملة ، الثاين:

وما أن يكون طرأ له عذر وقد اشرتط التحلل فيتحلل أو ابلعذر إذا شرطه يف ابتدائه 
عدا هذه ال يتحلل به ولو نوى التحلل مل ُيل وال يفسد إحرامه برفضه بل هو ابق 

) انتقل إىل مسألة جديدة تلزمه أحكامه وليس عليه لرفض اإلحرام شيء ألنه جمرد نية 
( حلديث:"  فدية لبس وطيب وتغطية رأس( أو جهل أو إكراه )  ويسقط بنسيان

عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ومىت زال عذره أزاله يف احلال 
لكن عندان أشياء ال تسقط ابلنسيان أو اجلهل أو اإلكراه يعين لو فعل من احملظورات وهو 

وصيد  ومباشرةوطء ( فدية )  دون ) انسي أو جاهل أو مكره تلزمه الفدية وهي قال:
( فتجب مطلقا ألن ذلك إتالف فاستوى عمده وسهوه كمال اآلدمي  وتقليم وحالق

القاعدة عند الفقهاء أن اإلتالف يستوي عمده وسهوه وهذه يعتربوهنا إتالف الوطء، 
الصيد، تقليم الظفر، حلق الشعر كله من ابب اإلتالف والذي خيالف يف هذا يقول هذه 

ثل غريها يقول أن قاعدة اإلتالف ال تصدق على هذه األحكام أوال احللق والتقليم م
شيء يسري والشيء الثاين هذا يف حق هللا وقاعدة اإلتالف واستواء العمد والسهو هذا يف 

فإن استدام لبس خميط أحرم فيه ولو حلظة فوق حقوق اآلدميني لكن هذا املذهب 
هذا يتكلم عن مسألة واحد لبس املخيط مث تذكر أنه  املعتاد من خلعه فدى وال يشقه



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

733 

 
 

حمرم فيلزمه خلعه يف احلال وال فدية ولو غطى رأسه عند اخللع فال فدية لكن إن تركه 
فإن استدام لبس خميط أحرم فيه  حلظة بعد أن تذكر لو تركه حلظة فإنه يفدي وهلذا قال:

لكنه يف خلعه فدى وال يشقه  ولو حلظة فوق املعتاد من يعين أحرم وهو يلبس املخيط 
املعتاد ال إذاً يلزمه إذا تذكر أن يباشر خبلعه وليس عليه شيء وال نقول له شق ثيابك. 

اآلن سينتقل إىل اهلدي واإلطعام أين نعطيه؟ هل البد أن يكون يف احلرم أم جيوز خارج 
صيد ودم  ( يتعلق حبرم أو إحرام كجزاء وكل هدي أو إطعام) احلرم؟ القاعدة: قال: 

 "7"، أو فوات "6"متعة وقران ومنذور وما وجب لرتك واجب أو فعل حمظور يف احلرم 
 إذاً كل هدي أو إطعام تعلق ابحلرم أو تعلق ابإلحرام فذحبه وتوزيعه يكون يف احلرم قال:
فإنه يلزمه ذحبه يف احلرم قال أمحد مكة ومىن واحد واألفضل حنر ما حبج مبىن وما 

( ألن القصد  ملساكني احلرم)  أي يرتكهويلزمه تفرقة حلمه أو إطالقه  بعمرة ابملروة
إذاً كل التوسعة عليهم وهو املقيم به واجملتاز من حاج وغريه ممن له أخذ زكاة حلاجة 

من هو موجود يف احلرم وهو من أهل الزكاة وليس بشرط أن يكون من أهل مكة حىت لو 
اآلن نريد ما جيزئ  حبوه أجزأ وإال رده وذحبهوإن سلمه هلم حيا فذ كان وافد عليها 

( كطيب وتغطية  واللبس وحنومها( أي احللق )  وفدية األذى) حيث وجد سببا قال: 
يعين فعل  وكل حمظور فعله خارج احلرموهو احللق واللبس والطيب وتغطية الرأس  رأس

احلرم جاز خارج  احملظورات داخل احلرم توجب توزيع الفدية داخل احلرم وإن فعلت خارج
صلى ( من حل أو حرم ألنه  ودم اإلحصار حيث وجد بسببه) احلرم وجاز يف احلرم 

حنر هديه يف موضعه ابحلديبية وهي من احلل وجيزئ ابحلرم أيضا)  هللا عليه وسلم
( ألنه ال يتعدى نفعه ألحد فال فائدة  بكل مكان( واحللق )  وجيزئ الصوم

( جذع  شاة( املطلق شاة كأضحية )  والدم) عىن الدم انتقل اآلن لبيان م لتخصيصه
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والضأن له ليه واملعز  فاملعز غري الضأن الذي مت سنةأو ثين معز  الذي مت ستة أشهرضأن 
أي البقرة أو البدنة كاملة فإن ذحبها  أي سبع بقرة  ( أو بقرة أو سبع بدنة) له ذنب 

ذا الذي عليه سبع بدنة وذبح هذه مسألة أصولية فه فأفضل وجتب كلهافهذا أفضل 
البدنة كاملة فهل يتجزأ نقول السبع واجب والباقي تطوع أم تصري كلها واجبة وبعضهم 

يقول هي تتجزأ وطبعا اتفقوا يف الشيء الذي هو منفصل األجزاء يعين مثال أنت عليك 
ية سنة إطعام ستة مساكني أطعمت عشرة مساكني فالستة األوىل هي الواجبة واألربعة الباق

( ولو يف جزاء صيد كعكسه  بقرة ( أي عن البدنة ) وجتزئ عنها)  ألهنا منفصلة. قال:
وعن سبع شياه بدنة واحدة أو  إذاً البقرة تقوم عن اجلمل والبدنة تقوم عن البقرة وهكذا

 يعين ولو وجدت الشياه.بقرة مطلقا 
 ابب جزاء الصيد

املثل من النعم فيما له مثل لقوله  أي مثله يف اجلملة إن كان وإال فقيمته فيجب
ابلنسبة للمثلي هو الذي له مثيل يف هبيمة األنعام  فجزاء مثل ما قتل من النعم تعاىل

يعين يف ثالثة أشياء اإلبل والبقر والغنم فقط، كيف نعرف املثلي؟ عندان طريقان إما أن 
ا مثلي فهو مثلي وما مل والصحابة بينوا أن هذ صلى هللا عليه وسلميكون قضى فيه النيب 

اثنني من أهل   حيكم به ذوا عدل منكم يبينه الصحابة فريجع إىل أهل اخلربة إىل اثنني 
اخلربة والعدالة حيكمان أن هذا احليوان املقتول الصيد مثلي أم ال له مثيل يف هبيمة األنعام 

وجعل  صحابةوال صلى هللا عليه وسلمأو ال لذلك وجب أن نعرف ما قضى فيه النيب 
ويرجع فيما قضت به إذاً الضبع مثلي  يف الضبع كبشا صلى هللا عليه وسلمالنيب 

الصحابة إىل ما قضوا به فال ُيتاج أن ُيكم عليه مرة أخرى ألهنم أعرف وقوهلم 
:" أصحايب كالنجوم أبيهم اقتديتم صلى هللا عليه وسلمأقرب إىل الصواب ولقوله 

 يف النعامة بدنة)  ومنهاألثر ال يصح، شديد الضعف  وهو ضعيف جدا، هذا" اهتديتم
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روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ألهنا هذا قضى به الصحابة ( 
 وروي عن عمر ) هذا قضى به الصحابة أيضا  ( بقرة محار الوحش( يف )  و تشبهها)
 ( يف ) و)  ( أي الواحدة من بقر الوحش بقرة روي عن ابن مسعود بقرته( يف ) 

بقرة روي عن  أَيلوسيد  أُيلوخلب يعين إيل على وزن قنب  وهو ذكر الوعل(  اإليل
( يف )  و ( بقرة قال اجلوهري التيتل الوعل املسن ) التيتل ( يف ) وابن عباس ) 

قال يف الصحاح  وهي أنثى الوعل( يروى عن عمر أنه قال يف األروى بقرة  الوعل بقرة
ويف القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العني وكسرها وسكوهنا الوعل هي األروى 

صلى هللا عليه قال اإلمام حكم فيها رسول هللا  ( الضبع كبش( يف )  وتيس اجلبل ) 
أنه  صلى هللا عليه وسلم( روي عن جابر عنه  الغزالة عنز( يف )  وبكبش )  وسلم

كحالء اللون أي لوهنا غامق   الء( وهو دويبة كح الوبر( يف )  وقال يف الظيب شاة ) 
( يف ) و  جدي ) ، يف الوبر ال ذنب هلا أصغر من السنور وهي القط دون السنور

قضى به عمر وزيد واجلدي الذكر من أوالد اجلدي الذي له ستة أشهر  ( الضب جدي
( هلا أربعة أشهر روي عن عمر وابن  الريبوع جفرة( يف )  واملعز له ستة أشهر ) 

( روي عن عمر والعناق األنثى من أوالد املعز  األرنب عناق( يف )  و مسعود )
( حكم به  احلمامة شاة( يف ) و ) يعين ثالثة شهور ونصف تقريبا  أصغر من اجلفرة

عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وانفع بن عبد احلارث يف محام احلرم وقيس عليه 
واحلمام كل ما عب  ون احلمام وما شاهبهيعين إذا قتله احملرم وهم يقصدمحام اإلحرام 

فيه صفتان العب وهو طريقة الشرب وهدر له صوت وتغريد إذاً كل ما عب املاء وهدر 
املاء يعين يضع منقاره يف املاء ويقرع كما تقرع الشاة وال أيخذ قطرة قطرة مثل الطيور مثل 
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اة ألنه يضع منقاره يف الدجاج والعصافري يعين احلمام طريقة شربه تشبه طريقة شرب الش
املاء ويشرب وال أيخذ قطرة قطرة والقرع الشرب من املاء مباشرة ال بيد وال إبانء يقال قرع 

واحلمام كل ما عب املاء وهدر فيدخل فيه الفواخت من ابب ضرب يضرب، قرع يقرع 
والقطا والقمري والدبسي وما مل تقض فيه الصحابة  مجع ورشانوالوراشني  مجع فاختة

ولو  اليت ليست محاميرجع فيه إىل قول عدلني خبريين وما ال مثل له كباقي الطيور 
 فيه القيمة وعلى مجاعة اشرتكوا يف قتل صيد جزاء واحد مثل األوزأكرب من احلمام 
 أي يقسم بينهم.

 ابب حكم صيد احلرم
ال: ( إمجاعا حلديث ابن عباس ق على احملرم واحلالل "1"ُيرم صيدهأي حرم مكة )  

يوم فتح مكة" إن هذا البلد حرمه هللا يوم خلق  صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا 
(  وحكم صيده كصيد احملرمالسماوات واألرض فهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة" ) 

قال حيرم صيده وفيه اجلزاء  فيه اجلزاء حىت على الصغري والكافر لكن جبريد ال جزاء فيه
لكن استثىن املصنف قال لكن حبريه ال جزاء فيه عين صيد حبري حرم  حىت على الكافر

"مع احلرمة لعدم الورود" معناه ملا يقول حرم مكة حيرم صيده ظاهره أنه ال جزاء فيه مكة 
حيرم صيد الربي منه والبحري فلو طلع السمك يف بئر أو يف مستنقع أو جمرى سيل أو  

البحري الفرق أن الربي فيه اجلزاء والبحري ال جزاء كذا يف داخل احلرم حيرم كذلك الربي و 
وال يلزم احملرم ) وهو صيد احلرموال ميلكه ابتداء بغري إرث فيه ألنه مل يرد فيه اجلزاء 

يعين لو أن احملرم قتل صيدا يف مكة فهو حمرم وصيد حرم فهل جنمع جزاءين له؟  جزاءان
أي شجر " 2" (وُيرم قطع شجره كة: ال بل جزاء واحد. احلكم الثاين املتعلق حبرم م

" "ويباح رعي حشيشه ال قطعه" ألن احملرم اآلن قطع حشيشه 3"(  وحشيشهاحلرم ) 
األخضر معناه أن الراعي أو صاحب الغنم إذا رعى الغنم ال يضر فاملنهي عنه هو قطع 
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أي األخضرين اللذين مل يزرعهما آدمي حلديث "وال يعضد  احلشيش األخضر ال الرعي
شجرها وال ُيش حشيشها" ويف رواية وال خيتلى شوكها وجيوز قطع اليابس  ال يقطع

" حىت 3"وما زرعه اآلدمي " ألهنا تستخلف وأييت بدهلا 2"والثمرة " ألنه مثل امليت 1"
" 5"والفقع  "4"والكمأة من الشجر يعين ما يزرعه اآلدمي له أن أيكل منه ويقطع منه 

أة ليست هلا أصل ال هي شجرة وال هي حشيش ويقال وال ألهنا ليست من الشجر فالكم
كما أشار إليه بقوله إال اإلذخر قال يف " هذا ال جيوز 6"وكذا اإلذخر  حىت نبات 

ي املتفق عليه إال اإلذخر  صلى هللا عليه وسلمالقاموس حشيش طيب الريح لقوله 
ل آدمي ولو مل ينب ويباح انتفاع مبا زال أو انكسرت بغري فع البخاري ومسلم، قال:

وهذا السابع إذاً يباح مبا زال انكسر من شجر احلرم أو من أغصانه أو  يعين ولو مل ينفصل
وتضمن شجرة انكسر بغري فعل اآلدمي ريح أو غريها ينتفع به مادام انكسر، قال: 

كجزاء   يعين الفدية صغرية عرفا بشاة وما فوقها ببقرة روي عن ابن عباس ويفعل فيها 
معناه الذي قطع شجرة من شجر احلرم فنظران فيها ووجدانها صغرية فنقول عليه صيد 

على التخيري بني الذبح أو الصدقة أو كجزاء صيد يعين هذه الشاة  ويفعل فيها شاة
الصيام فإذا قلنا عليك شاة فإما أن يذبح الشاة أو يقوم الشاة دراهم ويشرتي طعام 

من غري الرب أو يصوم عن كل مسكني يوما ويطعم املساكني مد برب أو نصف صاع 
لو قطع حشيش ال يساوي شاة أو غريها بل فيه ويضمن حشيش وورق بقيمته قال: 

القيمة وورق الشجر لو قطعه فبقيمته يعين ورق الشجر الذي ال جيوز قطعه أما ما جيوز 
إذا قطع غصن ومل يقطع شجرة فنرى هذا وغصن مبا نقص  قطعه ليس فيه شيء قال:

فإن استخلف شيئا منها  لغصن كم ينقص من قيمة الشجرة ونقدره خيرج قيمة قال:ا
كرد   أي رجع مثال هو قطع حشيش فرجع أو ورق فعاد أو غصن فنبت سقط ضمانه 
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لكن يعين لو أنه خلع الشجرة عليه فدية ولو ردها فنبتت مرة اثنية تسقط شجرة فتنبت 
وكانت أنقص من ذي قبل معناه يضمن  أي الشجرة املردودة فإذا رجعتيضمن نقصها 

وكره إخراج تراب احلرم النقص انتقل اآلن إىل مسألة أخرى وهي إخراج تراب احلرم: 
أي ال يكره إخراج ال ماء زمزم  هذا مروي عن ابن عمر وابن عباسوحجارته إىل احلل 

م على وهو يتكلم عن احلر  وُيرم إخراج تراب املساجد وطيبها للتربك وغريه ماء زمزم
مكة لكن تراب املساجد وطيبها ال خترج من املساجد ألهنا موقوفة على املساجد ضمن 

ابملوقوف يف غري جهته سواء أخرجها ليتربك هبا أو ال يتربك هبا  انتفاعالوقف فيصري هذا 
) ألي غرض، غرض صحيح أو فاسد اآلن سينتقل حلرم املدينة، أحكام حرم املدينة: 

حلديث علي "املدينة حرام ما بني  " هذا احلكم األول1" ( املدينة( حرم )  وُيرم صيد
عري إىل ثور ال خيتلى خالها وال ينفر صيدها وال يصح أن تقطع منها شجرة إال أن 

( أي فيما حرم من صيدها وشجرها  وال جزاء فيهيعلف رجل بعريه" رواه أبو داود ) 
وال جزاء )  ة وحرم املدينة: قال:الحظوا اآلن الفروق، الفروق بني حرم مك وحشيشها

هذا الفرق األول بينما مكة فيها  ( أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها فيه
وهو  قال أمحد يف رواية بكر بن حممدجزاء يف صيدها وشجرها وحشيشها وهنا ال جزاء 

جبزاء وال أحدا من أصحابه حكموا فيه  صلى هللا عليه وسلممل يبلغنا أن النيب  النسائي
إال أن يعرف ( ملا تقدم  للعلف ( من حرم املدينة )ويباح احلشيش ) الفرق الثاين: 

رجال بعريه يف احلديث يعين ميكن رجل يقطع فنحن قلنا يف الغنم يرعى وال يقطع، الفرق 
اليت هي على ( كاملساند وآلة الرحل  آلة احلرث وحنوه( يباح اختاذ )  و) الثالث: 

معناه أنه ممكن أن يقطع الشجر هلذه األغراض وهي أنه م املدينة من شجر حر البعري 
صلى هللا ملا روى أمحد عن جابر بن عبد هللا "أن النيب  يصنع آلة حرث والدليل هلذا:

ملا حرم املدينة قالوا اي رسول هللا إان أصحاب عمل وأصحاب نضح وإان  عليه وسلم
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ائمتان والوسادة والعارضة واملسند ال نستطيع أرضا غري أرضنا فرخص لنا فقال الق
ومن  الفرق الرابع:فأما غري ذلك فال يعضد وال خيبط منها شيء" واملسند عود البكرة 

معناه ال يصيد يف املدينة ألن حرم املدينة  صيدا فله إمساكه وذحبه يعين املدينة أدخلها
نة فدخل به املدينة حيرم صيد املدينة لكن ليس فيه اجلزاء فلو جاء بصيد من خارج املدي

جاز له إمساكه وجاز له ذحبه ويستدلون لذلك حبديث "اي أاب عمري ما فعل النغري" ألن 
يعين أربع فراسخ يف أربع فراسخ يعين عشرين كيلو  ( بريد يف بريدوحرمها  )النغري صيد 

ير ( جبل صغري لونه إىل احلمرة فيه تدو  إىل ثور( جبل مشهور هبا )  ما بني عريوهو ) 
عري هو أول ما تدخل املدينة اآلن على ليس ابملستطيل خلف أحد من جهة الشمال 

هو ما بني البتيها  جنواب  إىل ثورمشاال وما بني عري  اليمني وثور هذا خلف جبل أحد
والالبة احلرة وهي أرض تركبها  شرقا وغراب أي احلرة الشرقية واحلرة الغربية واحلرة داخلة 

 الكالم اآلن انتقل إىل سكىن مكة وسكىن املدينة وأفضليتها: قال:انتهى حجارة سود 
على املدينة  اجلمهور على تفضيل مكةوتستحب اجملاورة مبكة وهي أفضل من املدينة 

لفضل الصالة يف مكة على املدينة وغريهم يعين املالكية يفضلون املدينة على مكة أما من 
قال يف الفنون مكة أفضل من املدينة  حيث الصالة فليس هناك خالف أن الصالة يف

طبعا هذا الكالم كله ما له داعي الكعبة أفضل من جمرد احلجرة  أبو الوفاء بن عقيل
فيها فال وهللا وال  صلى هللا عليه وسلمفأما والنيب  لكن دعوان نقرأه ذكره املصنف 

محلة العرش  يعين أن القرب أفضل من الكعبة ومن العرش ومنالعرش ومحلته وال اجلنة 
اكتبوا كالم  ألن ابحلجرة جسدا لو وزن به لرجح انتهى. ومن اجلنة، ملاذا هذا كله؟ قال:

صلى هللا عليه احلجاوي يف اإلقناع قال يف اإلقناع: ما خلق هللا خلقا أكرم عليه من حممد 
 أبيب هو وأمي قال وأما نفس تراب تربته فليس هو أفضل من الكعبة هذه العالقة ال وسلم
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وإجاللنا له وكذا ال يدفع  صلى هللا عليه وسلمدخل هلا فالغلو هذا سيء وحمبتك للنيب 
اإلنسان للغلو فالغلو مرفوض قال وأما نفس تراب تربته فليس هو أفضل من الكعبة بل 

صلى هللا عليه الكعبة بيت هللا أفضل من الرتاب الذي دفن فيه النيب  الكعبة أفضل منه
صلى هللا فهو أفضل شيء انتهينا حىت حبنا للنيب  ى هللا عليه وسلمصلأما النيب  وسلم

سيجعل الرتاب الذي جبواره أفضل من الكعبة قال وال يعرف أحدا من العلماء  عليه وسلم
فضل تراب القرب على الكعبة إال القاضي عياض هو أول من قاهلا ومل يسبقه أحد إليها 

ال داعي له وهذا من التكلف وطبعا أبو الوفاء بن وال وافقه أحد قط عليها يعين إذاً هذا 
وتضاعف احلسنة والسيئة مبكان  عقيل قال هذا تبعا أي وافق عياض قال املصنف:

مبكان فاضل مثل مكة واملدينة واملساجد وزمان فاضل مثل رمضان واجلمعة  وزمان فاضل
 األشهر احلرم. 

 ابب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي

أي من ثنية كداء اليت هي من جهة احلجون (  من أعالها( دخول مكة )  يسن)  
تسمى كدن غري كدي فكدي هذه جهة اليمن واخلروج من أسفلها  تسمى اليوم احلجون

من ( احلرام )  املسجد ( يسن دخول ) و) أما كدن فهي ثنية تسمى اليوم الشبيكة 
زمزم ابب يقال له بين شيبة ألن املسعى مل كان هناك ابب بني املقام و   ( ابب بين شيبة

يكن داخل احلرم فبني املسعى وبني الكعبة بيوت فيخرج من ابب بين شيبة ويدخل على 
دخل  صلى هللا عليه وسلمملا روي مسلم وغريه عن جابر "أن النيب  املسعى من اببه 

 شيبة أصبح واليوم ابب بينمكة ارتفاع الضحى وأانخ راحلته عند بين شيبة مث دخل" 
هذه ويسن أن يقول عند دخوله بسم هللا وابهلل ومن هللا وإىل هللا وسط الطواف 

  من قوله وابهلل ومن هللا وإىل هللا غري واردة والذي ورد هو بسم هللا العبارات غري واردة
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فإذا )  هذا الكتاب إلبن اجلوزي اللهم افتح يل أبواب فضلك ذكره يف أسباب اهلداية
رواه الشافعي عن ابن جريج )  صلى هللا عليه وسلم( لفعله  ت رفع يديهرأى البي

( ومنه اللهم أنت السالم ومنك السالم حينا ربنا ابلسالم اللهم زد هذا  وقال ما ورد
البيت تعظيما وتشريفا وتكرميا ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره 

ل هذا الذي ذكره الشافعي معضل وآخره ذكره أو تعظيما وتشريفا وتكرميا ومهابة وبرا 
احلمد هلل رب العاملني كثريا كما هو أهله  ابن سعد الشاهد أنه جممع من أكثر من رواية 

وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جالله واحلمد هلل الذي بلغين بيته ورآين لذلك أهال 
جئتك لذلك وقد  واحلمد هلل على كل حال اللهم إنك دعوت إىل حج بيتك احلرام

هذا اللهم تقبل مين واعف عين وأصلح يل شأين كله ال إله إال أنت يرفع بذلك صوته 
الئق ابحملل وإن قال غريه فال أبس لعدم الورود يعين نقول هذا غري وارد لكنه يليق ابحملل 

 فإن قال هذا أو قال غريه جيوز ألن هذا مل يرد. 

يعين يف كل طوافه استحبااب  استحبااب ( يف كل أسبوعه مث يطوف مضطبعا ) مث قال:
يعين إن مل يكن حامل شخصا  إن مل يكن حامل معذور بردائه وليس وجواب مث قال:

 معذور كصغري أو مريض فإذا محل صغريا أو مريضا فال يضطبع مث شرح االضطباع فقال:
 إذاً  واالضطباع أن جيعل وسط ردائه حتت عاتقه األمين وطرفيه على عاتقه األيسر

االضطباع أن جيعل وسط الرداء حتت العاتق يعين حتت الكتف األمين فينكشف الكتف 
إذاً  وإذا فرغ من الطواف أزال االضطباع األمين وطريف الرداء يغطي العاتق األيسر

( ألن الطواف  يبتدئ املعتمر بطواف العمرة ) االضطباع إمنا هو سنة عن الطواف فقط
 ( يطوف ) والبدأة به لفعله صلى هللا عليه وسلم )  حتية املسجد احلرام فاستحبت
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يسمى طواف القدوم وطواف الورود، اآلن نتكلم  ( وهو الورود القارن واملفرد للقدوم
عن دخول مكة دخل احلجاج مكة فاحلجاج ثالثة إما قارن وإما مفرد وإما متمتع إذا كان 

سيبدأ بطواف العمرة ليس فيه  متمتع سيكون حمرما ابلعمرة فيقول املعتمر وهو املتمتع
قدوم وأما القارن واملفرد فإنه يطوف للقدوم وال يستطيع أن يطوف يف هذا الوقت طواف 

اإلفاضة ألن طواف اإلفاضة ال يصح إال بعد عرفة لكن قبل عرفة ال، فيطوف طواف 
ي القدوم مث يسعى بعده سعي احلج وهو القارن واملفرد يسعى سعي احلج وجيوز تقدمي سع

فيحاذي احلجر  )احلج على عرفة لكن ال جيوز تقدمي طواف اإلفاضة وهو ركن على عرفة 
( أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه ألنه صلى هللا عليه وسلم كان يبتدئ  األسود بكله

يعين احلجر وحياذي احلجر األسود بكله يعين يقابل احلجر األسود بكله يكون مقابل  به
عوا إشارات وضعوا إضاءة الشاهد هذه اإلضاءات واخلطوط اليت احلجر األسود، اآلن وض

كانت مث أزيلت هذه اإلضاءة والعالمات أاي كانت أو ما ستحدث من عالمات فيما 
بعد هذه العالمات هي مكان احملاذاة واحملاذاة أن يكون مقابل احلجر جبميع جسده فيبدأ 

اآلن  ( ويستلمه ) ئ به، مث قال:طوافه من احلجر األسود ألنه عليه السالم كان يبتد
نلخص موضوع احلجر األسود: السنة فيه االستالم والتقبيل والسجود عليه، إذا تعذر 

ذلك فيصري االستالم يعين مسح احلجر، استالمه ابليد فإذا تعذر استالمه وتقبيله 
ذلك والسجود عليه فننتقل إىل ما هو أسهل وهو االستالم فقط وتقبيل اليد، إذا تعذر 

من شدة الزحام يصري استالمه بشيء يعين يلمس احلجر بشيء يف يده وتقبيل هذا 
الشيء، إذا تعذر ذلك سننتقل إىل املرحلة الرابعة فإذا تعذر ذلك فيكتفي ابإلشارة حلجر 

، "أ" ألن احلالة األوىل سيكون 1فقط بيده أو بشيء طبعا وال يقبل، ضعوا عند ويستلمه 
( أي ميسح احلجر  ويستلمه ) 1عليه فهذا احلال األول وهو رقم  استالم وتقبيل وسجود

بيده اليمىن ويف احلديث أنه نزل من اجلنة أشد بياضا من اللنب فسودته خطااي بين 
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ملا روى عمر أن النيب صلى هللا عليه "ب"  ( ويقبله)  آدم رواه الرتمذي وصححه
التفت فإذا بعمر بن اخلطاب وسلم استقبل احلجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويال مث 

 يبكي فقال اي عمر ها هنا تسكب العربات رواه ابن ماجه نقل األثرم ويسجد عليه
وفعله ابن عمر وابن  "ج" األثرم من طالب اإلمام أمحد أي نقل األثرم عن اإلمام، قال:

 2(  فإن شق) إذاً هذا اخليار األول أن ميسح أو يستلم ويقبل ويسجد مث قال:  عباس
ملا روى مسلم عن ابن  "ب" ( قبل يده و ) "أ"استالمه وتقبيله مل يزاحم واستلمه بيده

استلمه بشيء  3(  فإن شقعباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم استلمه وقبل يده ) 
أي إىل احلجر بيده أو  4 (اللمس أشار إليه  وقبله ملا روي عن ابن عباس فإن شق )

ابن عباس قال طاف النيب صلى هللا عليه وسلم  اري عنبشيء وال يقبله ملا روى البخ
( مستقبل احلجر  ويقول على بعري فلما أتى احلجر أشار إليه بشيء يف يده وكرب )

( ومنه بسم هللا وهللا أكرب اللهم إمياان بك وتصديقا  ما وردبوجهه كلما استلمه ) 
وسلم حلديث عبد هللا  لسنة نبيك حممد صلى هللا عليه وإتباعابكتابك ووفاء بعهدك 

يف األثر األول بن السائب أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول ذلك عند استالمه 
وجيعل البيت عن )  قال ابن حجر مل أجده هكذا عموما إن قال هذا أو قال غري ذلك 

ألنه صلى هللا عليه وسلم طاف  يف حال الطواف جيعل البيت عن يساره   ( يساره
( أي احملرم من بعيد  ويطوف سبعا يرمل األفقي ذوا عين مناسككم )كذلك وقال خ

هذا ( فقط إن طاف ماشيا فيسرع املشي ويقارب اخلطا  يف هذا الطواف من مكة )
هو الرمل يف هذا الطواف فقط معناه ملا يطوف طواف اإلفاضة ال حيتاج إىل الرمل يعين ال 

( بعد أن يرمل  مثي يف ثالثة أشواط ) ( أ ثالاث )يفعله وال يسن يف حقه قال: يرمل 
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إذاً سنة ( من غري رمل لفعله صلى هللا عليه وسلم  ميشي أربعا الثالثة األشواط )
االضطباع تكون يف الطواف كامل وسنة الرمل يف طواف القدوم أي يف الطواف األول 

مثل  وال يسن رمل حلامل معذور ونساءلألفقي يكون للثالث أشواط األوىل مث قال: 
الذي حيمل املريض أو الصغري فال يسن الرمل يف حقه فيصري الرمل مشقة وال يسن الرمل 

لو وحمرم من مكة أو قرهبا وال يقضي الرمل إن فات يف الثالثة األول  يف حق النساء
واحد طاف وكان أفقي جاء من خارج مكة ويستحب يف حقه الرمل يف الشوط األول 

الثاين والثالث، تذكر يف الثالث يرمل الثالث، تذكر يف الرابع نسي وتذكر يف الثاين فريمل 
والرمل أوىل من الدنو من فات مكانه فهل يقضيه؟ يقول املصنف ال يقضيه، قال: 

إذا كان بني خيارين إما أن يبتعد عن البيت ويرمل أو يقرتب من الكعبة ويكون البيت 
ن البيت أم يبتعد ويرمل؟ يبتعد ويرمل شدة زحام فال يستطيع الرمل فأيهما أوىل أن يدنو م

وهو طواف القدوم ابلنسبة للقارن  وال يسن رمل وال اضطباع يف غري هذا الطوافقال: 
يف غري هذا الطواف، فبالنسبة للمتمتع طواف العمرة اكتبوا عندها أي طواف العمرة 

ند حماذاهتما ( ع يستلم احلجر والركن اليماين كل مرة ( يسن أن ) و) والقدوم لألفقي 
لقول ابن عمر كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يدع أن يستلم الركن اليماين 
واحلجر يف طوافه قال انفع وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود فإن شق استالمهما 

أي احلجر والركن اليماين معناه إن الركن اليماين املستحب فيه االستالم فقط  أشار إليهما
لة األوىل واحلالة الثانية إذا تعذر االستالم اإلشارة على املذهب وقيل ال يشري هذه احلا

لكن املذهب على أنه يشري وقد يكون يف هذا آاثر وهللا أعلم ال أعرف ولكن ال أعلم له 
وال الغريب وهو ما يليه  أي بعد احلجر األسودال الشامي وهو أول ركن مير به  دليل 

 واحلجر األسود ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة ويقول بني الركن اليماين
وقنا عذاب النار ويف بقية طوافه اللهم اجعله حجا مربورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا 
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اكتب  رب اغفر وارحم واهدين السبيل األقوم وجتاوز عما تعلم وأنت األعز األكرم
أي يف الطواف رقموا  وتسن القراءة فيه عندها وهو الئق ابحملل وجيوز غريه لعدم الورود

 هذه املسائل اليت ستبطل الطواف هذه األشياء مبطالت الطواف معناه إنه نقيضها شرط،
( ولو يسريا من شوط من  ومن ترك شيئا من الطواف) : قال: مبطالت الطواف
كان إذاً البد من إكمال السبعة األشواط فمن ترك شيئا من الطواف ولو   السبعة مل يصح

يسري يعين طاف ستة أشواط فقط ومشي أو ستة أشواط ونصف ال يصح البد أن يطوف 
سبعة أشواط كاملة واملشكلة اليت حتصل عند بعض الناس أنه يطوف السبعة فإذا وصل 

عند السابع خيرج من الطواف قبل أن يصل إىل النقطة اليت ابتدأ منها واملفروض أن يصل 
منها وبدأ طوافه وهي اليت أمام احلجر األسود معناه البد أن إىل نفس النقطة اليت انطلق 

يكمل شوطه السابع كامال فيصل إىل املكان الذي هو أمام احلجر األسود حىت يكتمل 
طاف كامال وقال خذوا عين  صلى هللا عليه وسلمألنه  الطواف إذاً هذا األول 

ألن احلج له نية لكن بعض  ( أي ينوي الطواف مل يصح أو مل ينوه ) ، الثاين:مناسككم
أعمال احلج أيضا هلا نية فاحلج له نية أن ينوي احلج أو العمرة أو القران لكن هذا ال 

يكفي ابلنسبة لبعض أعمال احلج حتتاج إىل نية يعين لو ذهب إىل عرفة فال حيتاج إىل نية 
وداع،  لكن لو طاف حيتاج إىل نية طواف فما الذي يطوف له طواف قدوم أم إفاضة أم

 أو ألنه عبادة أشبه ابلصالة وحلديث إمنا األعمال ابلنيات ) ما الذي يسعى له وهكذا 
جيوز اإلحرام مطلقا يعين نوى اإلحرام  أبن أحرم مطلقا هذا الثالث(  نسكه ( مل ينو )

لكن ما حدد هل هذا إحرام عمرة أو حج أو حج وعمرة يعين القران، ما نوى شيء فهذا 
وطاف قبل أن  ف ألنه سيطوف عن ماذا؟! يقول: أبن أحرم مطلقاال يصح أن يطو 

فلو أحرم مطلقا نصحح اإلحرام لكن البد  يصرف إحرامه لنسك معني مل يصح طوافه
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أن يصرفه لشيء فإذا مل يصرفه لشيء وشرع يف الطواف ال ينفع ألن هذا الطواف طواف 
نسكه للحج معناه  ماذا؟ لو صرف نسكه للعمرة سيكون طواف عمرة ولو كان صرف

 هذا طواف قدوم فهو اآلن طواف ماذا؟ ال نعرف إال بعد حتديد النسك ما هو؟! الرابع:
ن جدار الكعبة مل يصح ( بفتح الذال وهو ما فضل ع أو طاف عن الشاذروان )

اآلن ترون جزء من جدار الكعبة ابرز ابحنناء هذا الشاذروان وهو جزء من الكعبة  طوافه
من البيت فإذا مل يطف به مل يطف  ألنه ار الكعبة قال مل يصح طوافهوتربط فيه أست
إذاً ال يطوف على الشاذروان وهذا أان رأيته يف بعض أوقات الزحام بعضهم ابلبيت مجيعه 

وهو يف الطواف من شدة الزحام يتعلق يف الكعبة وميشي على هذا اجلزء املائل يقطع 
مرت اآلن هذه الثالثة مرت مل تقع طواف ابلبيت  3مرت أو  2شوط يعين يقطع مثال مسافة 

(  جدار احلجر ( طاف على ) أو ) وإمنا هي داخل البيت فال يصح الطواف. اخلامس:
طاف من وراء احلجر  صلى هللا عليه وسلمبكسر احلاء املهملة مل يصح طوافه ألنه 
، ن البيتجزء منه كبري م نفس الكالم احلجروالشاذروان وقال خذوا عين مناسككم 

أو  هذا السابع (عراين أو جنس ) ( طاف وهو  أو ) ستة أذرع من البيت. السادس:
الطواف ابلبيت صالة  صلى هللا عليه وسلم( طوافه لقوله  مل يصح)  هذا الثامن حمدث

ويسن فعل ابقي املناسك   .إال أنكم تتكلمون فيه رواه الرتمذي واألثرم عن ابن عباس
ال جيب لكن يسن أن تكون استحبااب فقط معناه إنه ال يقول يعين كلها على طهارة 

ابقي املناسك معناه السعي والوقوف بعرفة كل هذه األشياء ورمي اجلمار يسن أن يكون 
وإن طاف احملرم البس خميط صح متوضأ لكن ال جيب فتصح بغري طهارة، مث قال: 

اف هذا املقصود وعليه لبس املخيط حمظور نعم لكن هذا ال يؤثر على صحة الطو  وفدى
( نفال يقرأ يصلي ركعتني ( إذا مت طوافه ) مث ) فدية وال نقول أن طوافه ابطل هذا املعىن 

يعين عن ركعيت الطواف  فيهما ابلكافرون و اإلخالص بعد الفاحتة وجتزئ مكتوبة عنهما
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س هلما أي أن الركعتني ليوحيث ركعهما جاز  جتزئ أن يصلي بعدها مكتوبة أو سنة راتبة
( لقوله تعاىل }  خلف املقامواألفضل كوهنا ) مكان واجب ولكن هلا مكان أفضل 

 بعد ذلك سينتقل إىل السعي:  واختذوا من مقام إبراهيم مصلى {

 فصل

ويسن اإلكثار  صلى هللا عليه وسلم( لفعله  يستلم احلجر ( بعد الصالة يعود و ) مث )
الحظوا الطواف عبادة مستقلة  (ن اببه وخيرج إىل الصفا م من الطواف كل وقت )

خبالف السعي فال ميكن ألحد أن يتطوع بسعي لكن ابلطواف يتطوع ويطوف سبعة 
هذا قدميا ملا كان الصفا خارج احلرم وبني احلرم  الصفاأي ابب  أشواط أي وقت شاء

 حىت يرى ( أي الصفا ) فريقاه ليسعى ) وبني الصفا بيوت فيخرج إىل الصفا من اببه
( ثالاث ومنه احلمد هلل  ويكرب ثالاث ويقول ما ورد) يعين إن أمكن  ( فيستقبله البيت

على ما هداان ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد ُييي ومييت وهو 
حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير ال إله إال هللا وحده ال شريك له 

(  مث ينزل م األحزاب وحده ويدعو مبا أحب وال يليب )صدق وعده ونصر عبده وهز 
( وهو امليل األخضر يف ركن العلم األول ( أن يبقى بينه وبني )  ماشيا إىلمن الصفا ) 

( وهو  اآلخر ( إىل العلم ) شديدا ( ماشيا سعيا ) مث يسعى حنو ستة أذرع ) داملسج
سألة معروفة بسنة الرمل يف هذه امل امليل األخضر بفناء املسجد حذاء دار العباس

لكن الرمل يكون بني امليلني والحظوا أن كالم املصنف خيالف كالم املاتن فالشارح  السعي
غري املاتن والفرق هو أن املاتن يقول ينزل ماشيا إىل العلم األول معناه مىت يبدأ يف الرمل 
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ا إىل أن يبقى بينه من عند العلم األول والشارح صرف كالمه إىل ماذا؟ قال ينزل ماشي
وبني العلم األول حنو ستة أذرع مث يبدأ الرمل إذاً مىت يبدأ الرمل؟ من العلم األول إىل الثاين 

أو من قبل العلم األول بنحو ستة أذرع إىل العلم الثاين فاآلن كالم املاتن خالف املذهب 
واجملد وما ذكره  فاملذهب هو كالم الشارح لكن كالم املاتن هو قول مجاعة منهم اخلرقي

الشارح هو املذهب كما يف الكشاف وشرح املنتهى فصرف الشارح كالم املاتن إىل 
إذاً اكتبوا عند كلمة  املذهب وهو قول املوفق والشارح وكشاف القناع واملنتهى وشرحه

 مث ميشي ويرقى املروة ويقول ما قاله على الصفا مث ينزل ) وستة أذرع "وهو املذهب" 
(  فيمشي يف موضع مشيه ويسعى يف موضع سعيه إىل الصفا يفعل ذلك وة )( من املر 

وطبعا موضع مشيه  ( سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية أي ما ذكر من املشي والسعي )
معروف وموضع سعيه معروف وهو من قبل امليل األول ستة أذرع فيحسب الذهاب سعية 

احلكم معناه إنه لو بدأ مثال من املروة إىل هذا  يفتتح ابلصفا وخيتتم ابملروةوالرجوع سعية 
وجيب الصفا فال حيسب هذا فيحسب له األول من الصفا والذهاب سعية والرجوع سعية 

يعين مؤخر الرجل يلصقه أبصلهما  استيعاب ما بينهما يف كل مرة فيلصق عقبه أبصلهما
فإن بل واملروة جبل يعين وإن مل يصعد الصفا وال يصعد املروة ألن الصفا جن مل يرقهما إ

مثلما قلنا يف الطواف واملعىن أنه البد  ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع مل يصح سعيه
أن يستوعب ما بني اجلبلني ما بني الصفا واملروة يعين ليس املعىن أنه البد أن يلصق عقبه 

ليس شرط أن يلصق عقبه لكن بعضهم يعرب يقول البد أن يصل برؤوس أصابعه إىل 
املكان الذي يصل إليه وعقبه من املكان الذي ينطلق منه واملعىن إنه املهم يعمم ما بينهما 

( فال ُيتسبه ويكثر من الدعاء والذكر يف سعيه  فإذا بدأ ابملروة سقط الشوط األول) 
كان ابن مسعود إذا سعى بني الصفا واملروة قال رب  -اإلمام أمحد- قال أبو عبد هللا
ويشرتط له  :شروط صحة السعي .ف عما تعلم وأنت األعز األكرماغفر وارحم واع
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بني أشواطه يعين ال يفرق مثال بني الشوط األول والثاين بفاصل طويل أو  نية ومواالة
مثل طواف العمرة أو  وكونه بعد طواف نسك يفصل بني ثنااي الشوط بفاصل طويل،

واف القدوم طواف نسك طواف العمرة طواف واجب لكن ط ولو مسنوان طواف القدوم
يسعى بدون طواف فالبد أن يطوف مث يسعى ولكي يسعى  فال ميكن أنلكنه مسنون 

سعي احلج البد أن يتقدم سعي احلج طواف نسك يعين طواف له تعلق ابحلج هذا الذي 
ورد وما ورد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قدم السعي على الطواف وال فعله أحد لكن 

نيب صلى هللا عليه وسلم انه كان يسعى بعد طواف نسك طواف له تعلق الذي ورد عن ال
ابحلج معناه يف هذه املسألة سيتعذر على أهل مكة مثال إن جاء مكي واحرم ابحلج وأراد 
أن يقدم السعي فيمكن أن يقدم السعي لكن سيعرتضه أن سعيه لن يصح إال بعد طواف 

ال جيوز اآلن فيكون بعد عرفة فلن نسك فال يشرع يف حقه طواف قدوم وسعي احلج 
سنن . من هناك وجاء أو إىل مسافة قصر وأحرميستطيع يقدم إال إذا خرج امليقات 

( أي سرت العورة فلو والستارة )  ( من احلدث والنجس وتسن فيه الطهارة)  :السعي
ا ملا نقول أجزأه هل هذا معناه أنه ال أيمث هذأجزأه  سعى حمداث أو جنسا أو عرايان

موضوع اثين فبالنسبة للمحدث ال أيمث لكنه ترك سنة لكن ابلنسبة للعراين أيمث لكشف 
) وابلنسبة للنجس إذا كان عليه جناسة جيب إزالتها طبعا أيمث فيجب عليه أن يزيلها  عورةال
واملرأة ال ترقى الصفا وال هذه السنة الرابعة ( بينه وبني الطواف  املواالة ( تسن ) و

وتسن مبادرة وهو الرمل معناه أنه ال يستحب يف حقها  تسعى سعيا شديدا املروة وال
 ال هدي معه قصر من شعره 1 عاتمث إن كان متم )يعين الطواف والسعي  بذلك معتمر

ولو لبده وال ُيلقه نداب ليوفره للحج فهذا طبعا معتمر ال هدي معه قصر من شعره  (
ق، والتلبيد صمغ يوضع يف الشعر لكي ال يضم معناه اآلن يقصر يف العمرة ويف احلج حيل
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الشعث وكانوا األول حيتاجوه ألنه إذا جاء من املدينة كان أييت قبل احلج ميكن بعشرة أايم 
اآلن نتكلم عن املعتمر املتمتع الذي جاء ابلعمرة ( ألنه متت عمرته وحتلل  ) فيحتاجه 

هذه مسألة اثنية  هدي مل يقصر 2 ( أبن كان مع املتمتع وإال)  وبعدها يريد حيج، قال:
وهي هذا املعتمر الذي جاء متمتع فجاء ابلعمرة إن كان ليس معه هدي فهذا سيتمتع 

 ذا جاء احلج أحرم ابحلج من مكة أو قريب منهامعناه أنه سيأيت ابلعمرة مث حيل منها مث إ
يس بقارن وحج لكن لو كان هذا الذي نوى التمتع وجاء معتمرا ساق اهلدي معه فهذا ل

هذا متمتع نوى عمرة فقط وساق اهلدي معه وطاف وسعى يقول املصنف مادام اهلدي 
"ويصري ( فيدخل احلج على العمرة حل إذا حجو ) معه ال يفك إحرامه اآلن قال: 

يعين ملا تقول قارن هو  مجيعا مث ال ُيل حىت ُيل منهما معناه ال يقصر وينوي احلج قاران"
واملعتمر  ن لكن مل يبتدأ قارن لكنه سيتحول إىل قارن مث قال:صحيح سيتحول إىل قار 

أو مل يكن يف أشهر احلج  "وينحره بعد العمرة" سواء كان معه هديُيل  3 غري املتمتع
معناه اآلن هم ثالثة واحد جاء يريد العمرة فقط وليس معه هدي حيلق  أو يف غريها

بعمرة التمتع ومعه اهلدي فال حيل وحيل، جاء بعمرة التمتع وليس معه هدي حيل، جاء 
( لقول ابن عباس  واملتمتع واملعتمر إذا شرع يف الطواف قطع التلبية )ويصري قارن 

يرفعه كان ميسك عن التلبية يف العمرة إذا استلم احلجر قال الرتمذي هذا حديث 
ويكره  سرا وكذا السعي بعده يف طواف القدوم أي التلبية حسن صحيح وال أبس هبا

 جلهر هبا حىت ال خيتلط على الطائفني.ا

 ابب صفة احلج والعمرة

اإلحرام ابحلج يوم الرتوية ( وقرهبا حىت متمتع حل من عمرته )  يسن للمحلني مبكة) 
قبل ( وهو اثمن ذي احلجة مسي بذلك ألن الناس كانوا يرتوون فيه املاء ملا بعده ) 
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( أي من مكة واألفضل  منها ُيرم )( فيصلي مبىن الظهر مع اإلمام ويسن أن  الزوال
وهو يسمى احلجر فاحمللني مبكة حيرمون من مكة وقرهبا كذلك من  من حتت امليزاب

مكاهنم يقول حىت املتمتع الذي حل من عمرته ولو كان جاء من اخلارج حيرم للحج من 
إلمام، مكة فالعمرة من امليقات أما احلج فمن مكة قال قبل الزوال يصلي مبىن الظهر مع ا

من أين حيرم من مكة؟ قال األفضل من حتت امليزاب ومن أي مكان من مكة يصح، 
جيوز أن حيرم من ( ومن خارجه وال دم عليه  من بقية احلرم( إحرامه )  وجيزئ ) قال:

واملتمتع إذا عدم اهلدي وأراد الصوم سن له أن ُيرم يوم  أي مكان من مكة، قال:
الثالثة هي السبعة والثمانية والتسعة فهو يقول من أراد احلج  السابع ليصوم الثالثة حمرما

حيرم اليوم الثامن حىت يكون حمرما يف يوم الرتوية لكن يقول إذا كان متمتع وعليه هدي 
( ويصلي مع  ويبيت مبىن)  فاألفضل أن حيرم اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع

(  إىل عرفة( من مىن )  سارمن يوم عرفة )  ( فإذا طلعت الشمساإلمام استحبااب ) 
وطبعا منرة هي خارج عرفة  صلى هللا عليه وسلم كما فعل النيبفأقام بنمرة إىل الزوال 

خيطب هبا اإلمام أو انئبه خطبة قصرية مفتتحة ابلتكبري يعلمهم  وليست موقف، قال:
( أي كل  وكلها) ووقته والدفع منه واملبيت مبزدلفة   أحكام الوقوف فيها الوقوف

كل عرفة موقف   صلى هللا عليه وسلملقوله  فهو وادي(  موقف إال بطن عرنةعرفة ) 
وهو ( بعرفة من له اجلمع  وسن أن جيمعوارفعوا عن بطن عرنة رواه ابن ماجه ) 

املسافر سفر قصر خبالف املكي هذا املذهب فاملكي ال جيمع ألنه ليس مبسافر واختار 
لدين جواز القصر واجلمع واختار املوفق جواز اجلمع فقط وعموما أبو اخلطاب وتقي ا

املذهب أن أهل مكة غري مسافر وال جيمع وهذا اجلمع ملن له اجلمع وهو املسافر ألن 
( تقدميا ) و ( أن )  بني الظهر والعصر)  الكالم هنا اجلمع مجع سفر وليس بنسك 
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( لقول جابر إن النيب  الرمحةعند الصخرات وجبل ( مستقبل القبلة )  يقف راكبا
جعل بطن انقته القصوى إىل الصخرات وجعل جبل املشاة بني  صلى هللا عليه وسلم

واستقبل القبلة وال يشرع صعود جبل الرمحة ويقال له جبل  يعين طريق املشاة  يديه
)  وقف حتته وهم اليوم يتشاكلون على جبل الرمحة  صلى هللا عليه وسلم ألن النيبالدعاء 

( كقوله ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد  ويكثر يف الدعاء مبا ورد
ُييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل يف 
قليب نورا ويف بصري نورا ويف مسعي نورا ويسر يل أمري ويكثر الدعاء و االستغفار 

هذه األدعية بعضها يف  الضعف واالفتقار ويلح يف الدعاءوالتضرع واخلشوع وإظهار 
ولو  ( أي حصل بعرفة ) ومن وقفوال يستبطئ اإلجابة )  الرتمذي وبعضها يف البيهقي

إذا حصل منه الوقوف ولو على هذه األحوال، ( انئما أو مارا أو جاهال أهنا عرفة حلظة 
، األمر الثالث يعين  ر يوم النحرمن فجر يوم عرفة إىل فج)  مىت؟ يف زمن الوقوف وهو 

وهو األول أنه حصل منه الوقوف ولو هبذه الشروط، الثاين وقته وقت الوقوف، الثالث:  
( أي للحج أبن يكون مسلما حمرما ابحلج ليس سكراان وال جمنوان وال مغمى  أهل له

غمى عليه، قال: أما السكران فال تصح منه العبادة وال يصح وقوفه وال اجملنون وال امل عليه
معناه سيصح الوقوف بثالثة أمور ( ألنه حصل بعرفة يف زمن الوقوف  صح حجه) 

األمر األول أن يقع منه الوقوف وسنقبل وقفته حلظة ووقفة النائم ووقفة اجلاهل ووقفة املار 
املرور لكن مل يقف يف وقت الوقوف ويكون أهال يعين املسلم احملرم ليس سكراان وال جمنوان 

يعين لو مل يقف يف عرفة ( يقف بعرفة  وإال)  ال مغمى عليه هذا يصح حجه مث قال:و 
هذا الثاين وقف يف عرفة ولكن ليس يف وقت  أو وقف يف غري زمنهووقف مبكان آخر 

هذا الثالث أي  أو مل يكن أهال للحج الوقوف وهو من فجر يوم عرفة إىل فجر يوم النحر
( يصح  فال ) مغمى عليه أو جمنون فال يصح حجه ليس مسلم وال حمرم أو سكران أو
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قبل ( منها )  هناراً ودفع( بعرفة )  ومن وقفحجه بفوات الوقوف املعتد به ) 
( أي  فعليه دم( أي قبل الغروب ويستمر هبا إليه )  قبله ( إليها ) الغروب ومل يعد

و استمر للغروب فإن عاد إليها أالواجب هو الوقوف إىل الغروب  شاة ألنه ترك واجبا
قبل الفجر فال دم عليه ألنه أتى ابلواجب وهو الوقوف  بعد الغروب أو عاد بعده

الذي دخل عرفة ووقف إىل الغروب أتى ابلواجب وال شيء عليه أما من ابلليل والنهار 
دخل عرفة ابلنهار وخرج ابلنهار وعاد ابلنهار قبل الغروب وبقي للغروب ال شيء عليه 

النهار وخرج يف النهار وعاد بعد الغروب رجع بعد العشاء دخل عرفة مث  أما من وقف يف
خرج منها، كالم الشارح غري كالم املاتن، املاتن قال ومن وقف هنارا ودفع قبل الغروب ومل 
يعد قبله أي قبل الغروب فعليه دم وإن عاد بعده أي مفهوم كالمه أنه لو عاد قال ومل يعد 

الشيء أما لو عاد بعده فيه إشكال فيه دم هذا هو مفهومه لكن قبله معناه لو عاد قبله 
الشارح قال لو عاد بعد الغروب فال دم عليه ألنه أمت وهذه املسألة حصل فيها اخلالف يف 

املذهب قال يف اإلنصاف إذا مل يعد قبل الغروب وجب الدم هذا الصحيح من املذهب 
وهو ظاهر املنتهى واإلقناع وصرح به يف يعين اإلنصاف اعترب كالم املاتن وليس الشارح 

الشرح الكبري وقال ابن عقيل إذا مل يعد قبل الفجر وجب الدم معناه الذي ذكره املصنف 
اآلن قول الشارح هو قول ابن عقيل من أئمة احلنابلة ووافقه ابن النجار يف املعونة والبهويت 

هداية الراغب واملتأخرون يعين يف الكشاف والبهويت أيضا يف شرح املنتهى وابن قائد يف 
املتأخرين أصبحوا يرجحون مسألة الشارح أنه إن عاد مطلقا يف وقت إن عاد يف الليل أو 

يف النهار فالدم ساقط وأما من قبلهم كانوا يقولون أبنه البد أن يرجع قبل الغروب وما هو 
لصحيح من املذهب؟ هنا فيه خالف يف حتديد املذهب ألنه يف اإلنصاف يقول هذا ا

املذهب فصحح كالم املاتن وليس الشارح وهو ظاهر املنتهى واإلقناع وملا يقول هو ظاهر 
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اإلقناع واملاتن هو صاحب اإلقناع واملسألة سهلة معناه أنه ميكن إذا خرج ورجع يف الليل 
على كالم أكثر املتأخرين أنه ال دم عليه فيسقط عنه وهذا أوىل ألنه إذا شككنا يف وجود 

( دم  ومن وقف ليال فقط فال)  دم فاألصل عدم الوجوب وليس األصل هو الوجوب ال
من أدرك  صلى هللا عليه وسلمعليه قال يف شرح املقنع ال نعلم فيه خالفا لقول النيب 

عرفات بليل فقد أدرك احلج ( مث يدفع بعد الغروب مع اإلمام أو انئبة على طريق 
 ني املأزمني إىل وادي حمسر ويسن كون دفعه )( وهي ما بإىل مزدلفة  املأزمني )
( لقول  ويسرع يف الفجوةأيها الناس السكينة )  صلى هللا عليه وسلم( لقوله  بسكينة

يسري العنق فإذا وجد فجوة نص أي أسرع  صلى هللا عليه وسلمأسامة كان رسول هللا 
(  بني العشاءين ( أي مبزدلفة ) وجيمعألن العنق انبساط السري والنص فوق العنق ) 

أي يسن ملن دفع من عرفة أن ال يصلي املغرب حىت يصل إىل مزدلفة فيجمع بني 
املغرب والعشاء من جيوز له اجلمع قبل حط رحله وإن صلى املغرب ابلطريق ترك 

ابت هبا وقال خذوا  صلى هللا عليه وسلم( وجواب ألن النيب  ويبيت هباالسنة وأجزأه ) 
حيث أوجبوا (  بعد نصف الليل( من مزدلفة قبل اإلمام ) لدفع وله اعين مناسككم ) 

املبيت فإن املبيت جييبونه إىل منتصف الليل أما بعد منتصف الليل من خرج من مزدلفة أو 
من مىن فنحن ليس عندان إال مبيتان مبيت مىن ومبيت مزدلفة فإذا خرج من مزدلفة أو 

الليل وحكم املعظم كحكم الكل وهذا هو مىن بعد منتصف الليل كفاه ألنه أدرك معظم 
مذهب احلنابلة ومذهب الشافعي ومالك يكفي عنده وضع الرحال فقط، كيف حندد 

لقول ابن عباس كنت  منتصف الليل؟ من الغروب إىل طلوع الشمس وليس طلوع الفجر
 يف ضعفه أهله من مزدلفة إىل مىن متفق عليه  ) صلى هللا عليه وسلمفيمن قدم النيب 

للرخصة هلم  ( على غري سقاة ورعاة دم فيه( أي قبل نصف الليل )  قبله( الدفع )  و
رخص للسقاة وللرعاة لكن السقاة والرعاة وأحلقوا هبم أهل  صلى هللا عليه وسلمألن النيب 
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سواء كان عاملا األعذار مثل املريض واخلائف على قريبه، أو اخلائف على ماله أو كذا 
عامدا أو ين من دفع يف نصف الليل فعليه دم حىت لو كان جاهال يع ابحلكم أو جاهال

 كوصوله)  من وصل إىل مزدلفة بعد الفجر فيكون فاته املبيت ابملزدلفة فعليه الدم  انسيا
( إن وصل  ال( فعليه دم ألنه ترك نسكا واجبا )  الفجر بعد( أي إىل مزدلفة )  إليها

وكذا إن دفع من ألنه أدرك جزء من الليل  ليه( أي قبل الفجر فال دم ع قبلهإليها ) 
 صلى( هبا )  أصبح فإذامزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر ال دم عليه ) 

بغلس أي بظلمة أي يف الظالم وهو أول وقته (  احلرام املشعر أتى( بغلس مث )  الصبح
وهو جبل ت احلج واملشعر احلرام هو جبل صغري ابملزدلفة مسي بذلك ألنه من عالما

فريقاه أو يقف عنده وُيمد هللا صغري ابملزدلفة مسي بذلك ألنه من عالمات احلج ) 
آية سورة البقرة قالوا لكوهنا  اآليتني فإذا أفضتم من عرفات ويقرأ ( ويهلله )  ويكربه

هللا صلى مناسبة ولعله قياس على مسألة قول هللا تعاىل }إن الصفا واملروة ..اآلية{ فالنيب 
ويدعو حىت قرأها وهو ذاهب إىل الصفا فقرأ اآلية املناسبة فيقيسون عليها هذا  عليه وسلم

ألن يف يسفر أي قبل طلوع الشمس فيطلع الضوء لكن ما تطلع الشمس بعد  ( يسفر
مل يزل واقفا عند املشعر احلرام حىت أسفر  صلى هللا عليه وسلمحديث جابر أن النيب 
( وهو واد بني  فإذا بلغ حمسرابل طلوع الشمس بسكينة ) جدا فإذا أسفر سار ق

يعين يتعبه ألنه كان رمال والرمل يتعب يف  مزدلفة ومىن مسي بذلك ألنه ُيسر سالكه
املشي فيحتاج سرعة حىت ال يقع يف الرمل ووادي حمسر هذا حده األزرقي خبمسمائة 

(  حجر رمية( قدر )  أسرع )ومخسة وأربعني ذراع يعين قريب من مائتان ومخسني مرتا 
يقولون أن وادي حمسر هذا واد بني مىن ومزدلفة جزء منه  إن كان ماشيا وإال حرك دابته
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رمل فيحتاج إىل سرعة وهي اليت مقدارها رمية حبجر وهذا الكالم قدميا أما اآلن فال يوجد 
اه أنه فمعن ملا أتى بطن حمسر حرك قليال كما ذكره جابر صلى هللا عليه وسلمألنه 

( أي حصى اجلمار من حيث  وأخذ احلصى)  يسرع سواء كان على رجله أو على دابته 
وفعله سعيد ومجع هو اسم من أمساء مزدلفة  شاء وكان ابن عمر أيخذ احلصى من مجع

إذن مجع احلصى من مزدلفة ليس أمرا  بن جبري وقال كانوا يتزودون احلصى من مجع
( أي عدد  وعددهي حتية مىن فال يبدأ قبله بشيء ) والرمخمرتعا وإمنا فعله السلف 

 ( كحصا اخلذف بني احلمص والبندق( حصاة كل واحدة )  سبعونحصى اجلمار ) 
فاحلجم  فال جتزئ صغرية جدافيصري عدد واحد وعشرين لكل يوم مع سبعة يوم النحر 

فإذا )  يعين احلصى فليس بسنة  وال كبرية وال يسن غسلهيكون بني احلمص والبندق 
ومها ليس من مىن فمىن  ("ب"  إىل مجرة العقبة "أ" وصل إىل مىن وهي من وادي حمسر

 ( واحدة بعد واحدة رماها بسبع حصيات متعاقباتبدأ جبمرة العقبة فـ ) ما بينهما 
 فلو رمى دفعة واحدة مل جيزئه إال عن واحدةذكر اآلن صورا للرمي ال جتزئ فقال 

)  أبن يضع احلصى يف املرمى بل البد من الرمي  زئ الوضعوال جيحتسب رمية واحدة 
( ألنه أعون على الرمي )  حىت يرى بياض إبطه( حال الرمي )  يرفع يده اليمىن

ويقول اللهم اجعله حجا أي يقول هللا أكرب مث يقول بعد ذلك  ( ويكرب مع كل حصاة
)  رضي هللا عنهمسعود  هذا ورد عند أمحد عن ابن مربورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا

( جيزئ الرمي  وال( أي غري احلصاة كجوهر وذهب ومعادن )  وال جيرئ الرمي بغريها
هذا قياس على  ( ألهنا استعملت يف عبادة فال تستعمل اثنيا كماء الوضوء هبا اثنيا) 

مسألة املاء املستعمل واملشكلة أن املاء املستعمل نفسه حمل إشكال ولذلك اكتب: وقيل 
( عند مجرة  وال يقف)  جيزئ ألن هذا القياس مبين على قياس والقياس األول حمل نظر 

هذا االستحباب األول يعين  العقبة بعد رميها لضيق املكان وندب أن يستبطن الوادي
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يدخله من جهة الوادي ال من جهة اجلبل ألن مجرة العقبة مل تكن هكذا قدميا بل كانت 
الذي يريد أن يرميها يستقبل اجلمرة فتكون مكة عن يساره قدميا ملصقة ابجلبل فكان 

ومىن عن ميينه فمن هنا قال ال أيت من هذه اجلهة لكن بعد ذلك أزيل اجلبل وأصبحت 
وهذا حمل نظر فهل يستقبل القبلة أم  وأن يستقبل القبلةاجلمرة ترمى من كل جهة 

ة عن يساره ومىن عن ميينه يستقبل اجلمرة ولذا اكتب : وقيل يستقبل اجلمرة فتصبح مك
وهذا مبين على ما قبله فإذا استقبل القبلة تصبح اجلمرة عن  وأن يرمي على جانبه األمين

ميينه لكن لو ألغينا الثاين وقلنا ال يستقبل القبلة فبالتايل يلغى الثالث ابلتبع ألنه سريمي 
 ع التلبية قبلهاويقطوإن وقعت احلصاة خارج املرمى مث تدحرجت فيه أجزأت ) أمامه 

مل يزل يليب حىت رمى مجرة  صلى هللا عليه وسلم( لقول الفضل بن عباس إن النيب 
( لقول جابر  الشمس  بعد طلوع( نداب )  و يرميالعقبة أخرجاه يف الصحيحني ) 

يرمي اجلمرة ضحى يوم النحر وحده أخرجه  صلى هللا عليه وسلمرأيت رسول هللا 
هذا بداية الوقت جلمرة  ( من ليلة النحر بعد نصف الليل( رميها )  وجيزئمسلم ) 

العقبة فقط وليس لألايم األخرى فليس الثاين وال الثالث بل الكالم على اليوم األول فقط 
ملا روى أبو داود عن بل مجرة العقبة يف أول يوم يكون وقت الرمي بعد نصف الليل 

ليلة النحر فرمت مجرة العقبة قبل أمر أم سلمة  صلى هللا عليه وسلمعائشة أن النيب 
فإن إذاً يبدأ من منتصف ليلة النحر أي الليلة اليت فيها عرفة  الفجر مث مضت فأفاضت

معناه أن الرمي يبدأ من  غربت مشس يوم األضحى قبل رميه رمي من غد بعد الزوال
زوال منتصف الليل إىل مغرب يوم عشرة مث يقف الرمي من املغرب إىل اثين يوم عند ال

فيبدأ الرمي الثاين ويف املاضي كنا نقول يرمي يف الليل ألنه هناك أقوال ألهل العلم واملسألة 
كانت مسألة ضرورة وهي أن الناس ستموت إذا مل ترم يف الليل ألن اجلمرات ما تسع أن 
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مليون يرمون كلهم من الظهر إىل املغرب وهناك قول أخر  2ينحسر الناس مجيعا أكثر من 
ألن الوقت صار  ( واجبا كان أو تطوعا مث ينحر هداي إن كان معه)  رمي يف الليل أنه ي

فإن مل يكن عنده على املذهب من الزوال إىل املغرب مث ينحر اهلدي بعد رمي مجرة العقبة 
وإن مل يكن عليه كأن عليه هدي واجب كتمتع أو قران   معه هدي وعليه واجب اشرتاه

)   وإذا حنر اهلدي فرقه على مساكني احلرمابهلدي  أي واجب سن له أن يتطوع به
اآلن العمل األول هو الرمي والثاين  وسن أن يستقبل القبلةوهذا العمل الثالث  ( وُيلق

أو يقصر من )   ويبدأ بشقه األمينقال ينحر وهو إما واجب أو مستحب والثالث احللق 
ه ومن أسفله ومن خلفه ومن يعين أيخذ من أعال ( ال من كل شعرة بعينها مجيع شعره

أي جعله  أو عقصهأي جعله ضفائر  أو أظفرهأي بصمغ  ومن لبد رأسهميينه ومن مشاله 
أي يف التقصري. إذاً إما أن حيلق أو يقصر فإذا قصر فيقصر من مجيع رأسه  فكغريهعقدة 

وأبي شيء قصر الشعر أجزأه وكذا أن نتفه وإن كان يف رأسه صمغ أو ضفائر أو عقد 
فمعناه أو أزال شعره أبي  و أزاله بنورة ألن القصد إزالته لكن السنة احللق أو التقصريأ

( أي  وتقصر منه املرأة)  صورة جاز ذلك لكن ليست السنة فالسنة احللق أو التقصري 
حلديث ابن عباس األمنلة أي األصبع وأقل أي ال تزيد  ( فأقل قدر أمنلةمن شعرها ) 

حلق إمنا على النساء التقصري رواه أبو داود فتقصر من كل  يرفعه ليس على النساء
من شعرها أي من رؤوس الضفائر إن كانت هناك ضفائر أو جتمع  قرن قدر أمنلة أو أقل

حلديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إمنا على شعرها بيدها وتقصر قدر أمنلة 
وكذا  قدر أمنلة أو أقل ضفريةأي  النساء التقصري رواه أبو داود فتقصر من كل قرن

وال ُيلق إال إبذن سيده وسن ملن يعين يقصر قدر أمنلة ألنه قد يريده سيده بشعره  العبد
( إذا رمى وحلق مث  ) هذه أربعة أشياء  حلق أو قصر أخذ ظفر أو شارب وعانة وإبط

شرة ( وطئا ومبا إال النساء( كان حمظورا ابإلحرام )  قد حل له كل شيءأو قصر ) 
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هذه مخسة أشياء كلها متعلقة ابلنساء إذن سيحل من  وقبلة وملسا لشهوة وعقد نكاح
ستة من احملظورات التسعة وتبقى الثالثة الباقية وكل هذه األشياء اخلمسة كلها تدخل يف 
املباشرة فالوطء واحد واملباشرة اثنني ومنها القبلة واللمس والثالث عقد النكاح واملصنف 

ا مخسة إذن إذا فعل هذا وحلق أو قصر حل التحلل األول والتحلل األول فصلها فجعله
يبيح له ست حمظورات وهي اليت فيها فدية األذى حلق الشعر وتقليم الظفر وتغطية الرأس 
ولبس املخيط والطيب والسادس قتل الصيد وتبقى ثالث حمظورات ال حتل له حىت يتحلل 

شرة ويدخل فيها القبلة واللمس وكذا والثالث الوطء التحلل الثاين وهي عقد النكاح واملبا
ملا روى سعيد عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب 

هذا  يف تركهما دم ( نسك ( ممن مل ُيلق ) واحللق والتقصريوكل شيء إال النساء ) 
هل احللق نسك  فيه خالف يف املذهب يف ترك احللق والتقصري وهذا اخلالف مبين على

أم إطالق من حمظور أي حيلق ألنه أبيح له احللق وله كذلك أن يرتك إذا قلنا أنه إابحة 
حمظور وأما إذا قيل أنه نسك فإذا مل أيت به فعليه دم واملذهب أنه نسك وهلذا صرح 

لقوله  يف تركهما دم (نسك  ( ممن مل ُيلق ) واحللق والتقصري)  املصنف هنا وقال 
معناه أن أمره عليه الصالة والسالم دل على  عليه وسلم فليقصر مث ليتحلل صلى هللا

ألن احللق  دم( أي احللق أو التقصري عن أايم مىن )  وال يلزم بتأخريه)  أنه نسك 
( وال إن حنر أو طاف قبل  وال بتقدميه على الرمي والنحروالتقصري ليس له زمن معني 

قال من قدم  صلى هللا عليه وسلمطاء أن النيب رميه ولو عاملا ملا روي سعيد عن ع
من حلق ورمي وطواف  شيئا قبل شيء فال حرج وُيصل التحلل األول ابثنني

ورمي  1معناه أن التحلل األول حيصل ابثنني من حلق  والتحلل الثاين مبا بقي مع سعي
ا التحلل فإذا فعل اثنني من هذه الثالثة أشياء يكون حتلل التحلل األول أم3وطواف  2
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إذاً لو كان يف التحلل األول حتلل ابحللق والرمي يصبح  2مع سعي  1الثاين مبا بقي رقم 
عليه الطواف والسعي وإذا حتلل ابحللق والطواف يبقى عليه الرمي والسعي وإذا حتلل برمي 

مث خيطب اإلمام مبىن يوم النحر خطبة يفتتحها ابلتكبري وطواف بقي عليه احللق والسعي 
 يعين أحكام اإلفاضة والرمي . مهم فيها النحر واإلفاضة والرمييعل

(  مث يفيض إىل مكة ويطوف القارن واملفرد بنية الفريضة طواف الزايرة)   فصل  
يطوف القارن واملفرد فأخرج بذلك املتمتع فيطوفا  ويقال طواف اإلفاضة فيعينه ابلنية

وهو ركن ال يتم احلج أو طواف الركن  بنية الفريضة طواف الزايرة أي اإلفاضة أو طواف
ال يطوفان للقدوم ولو مل يكوان دخال أي القارن واملفرد وظاهره أهنما  1حج إال به 

فالكالم اآلن على أايم مىن فإذا ذهب القارن واملفرد إىل مكة ليطوفا طواف  مكة قبل
ل ظاهره أهنما ال احلج ومل يدخال مكة قبل ذلك فهل يطوفا للقدوم مث يطوفا لإلفاضة ؟ قا

ال يطوفان للقدوم ولو مل يكوان دخال مكة قبل وكذا املتمتع يطوف يطوفان للقدوم 
للزايرة فقط كمن دخل املسجد وأقيمت الصالة فإنه يكتفي هبا عن حتية املسجد 

هذه هي املسألة وهذا هو القول األول  واختاره املوفق والشيخ تقي الدين وابن رجب
ونص اإلمام واختاره األكثر أن القارن املاتن  والقول الثاين :  الذي هو ظاهر كالم

واملفرد إن مل يكوان دخالها قبل يطوفان للقدوم برمل مث للزايرة وأن املتمتع يطوف 
هذه مسألة دقيقة فالقول الثاين أن القارن واملفرد إن كان هذا  للقدوم مث للزايرة بال رمل

أهنما يطوفان للقدوم مث للزايرة ألنه يعترب يف حقهم هو أول دخول هلما إىل مكة فمعناه 
أن هذا هو أول دخول ملكة فيطوفان للقدوم برمل وأما املتمتع يطوف للقدوم مث للزايرة 

بدون رمل وهذا هو الرمل واألهم اآلن وهو املشكلة أن القول الثاين هو املذهب كما يف 
نعلم أحدا وافق أاب عبد هللا على هذا اإلقناع واملنتهى لكن األول قال فيه املوفق: ال 
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الطواف, األول من املفردات , واملوفق يقول ال نعلم أحدا وافق أاب عبد هللا على هذا 
الطواف وهذا هو الظاهر وحىت الرواية اليت يستدلون هبا ظاهرها ال يسعف القول الثاين . 

 دوم .إذاً على ظاهر كالم املاتن هنا أنه ليس هناك شيء امسه طواف ق

( ملن وقف  بعد نصف ليلة النحر( أي وقت طواف الزايرة )  وأول وقته)  قال   
( لقول ابن عمر أفاض  يف يومه( فعله ) ويسن  قبل ذلك بعرفات وإال بعد الوقوف )

يوم النحر متفق عليه ويستحب أن يدخل البيت  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 
نواحيه أي جانب تلقاء وجهه  بني العمودينفيكرب يف نواحيه ويصلي فيه ركعتني 

الكعبة ويصلي ركعتني أول ما يدخل الكعبة سيجد عمودين أمامه فيصلي بينهما واليوم 
ويدعو هللا  صلى هللا عليه وسلمالكعبة فيها عالمة رخام على املكان الذي صلى فيه النيب 

وقته غري حمدود   ( أي أتخري الطواف عن أايم مىن ألن آخر وله أتخريهعز وجل ) 
إذاً عندان طواف احلج وسعي احلج ليس له وقت حمدد فإن أخره فيمكن ذلك  كالسعي

لكن الحظ أنه إذا أخر طواف اإلفاضة أو سعي احلج فما الذي يرتتب عليه؟ لن يتحلل 
مث يسعى بني )  التحلل الثاين بل سيبقى ممنوع من عقد النكاح ومباشرة النساء واجلماع 

( ألن سعيه أوال كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج )  روة إن كان متمتعاالصفا وامل
ومل يكن سعى مع طواف ( أي غري متمتع أبن كان قاران أو مفردا )  غريه ( كان ) أو

معناه أن املتمتع حيتاج إىل أن يسعى ألنه ما سعى وسعيه عندما دخل مكة كان  (القدوم 
قدم السعي وميكن أن يكون ما قدمه فإن كان قدم  للعمرة والقارن واملفرد ميكن أن يكون

فإن كان سعى بعده مل يعده ألنه ال السعي فال يسعى وإن مل يكن قد سعى فيسعى اآلن 
يعين اآلن عندما يطوف طواف  يستحب التطوع ابلسعي كسائر األنساك غري الطواف
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ال يعيده ألنه ال  اإلفاضة وسبق أن سعى سعي احلج فال يقول أريد أن أسعى مرة اثنية بل
يستحب التطوع ابلسعي فيمكن لإلنسان أن يتطوع ابلطواف نعم أما السعي فال ألنه مل 

يرد ذلك فال يقول أان أتطوع فيذهب ليقف على عرفة ! أو أبيت يف مزدلفة! يف غري احلج 
( حىت النساء وهذا هو مث قد حل له كل شيء  ألنه صالة )ال أو أنه يتطوع فيسعى 

يعين ميأل أضالعه منه ( مث يشرب من ماء زمزم ملا أحب ويتضلع منه الثاين ) التحلل 
يعين عند الشرب  ويتنفس ثالاثيعين عند الشرب  ويرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة

( فيقول بسم هللا  ويدعو مبا ورد)  وليس داخل اإلانء بل خارجه ويقسم شربه ثالاث 
قا واسعا وراي وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قليب اللهم اجعله لنا علما انفعا ورز 

( من مكة بعد  مث يرجع) أو يدعو مبا شاء ألنه مل يرد هذا الدعاء وامأله من خشيتك 
( إن مل يبيت مبىن ثالث ليال ( يصلي ظهر يوم النحر مبىن و )  فـالطواف والسعي ) 

فريمي اجلمرة ايم التشريق ) يتعجل وليلتني إن تعجل يف يومني ويرمي اجلمرات مبىن أ
 ( متعاقبات يفعل كما تقدم يف مجرة العقبة األوىل وتلي مسجد اخليف سبع حصيات

هو يتكلم اآلن عن الرمي يف أايم التشريق احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر إذا 
) ( أي اجلمرة  وجيعلها) أتخر يقول كيف يرمي قال يفعل هكذا يرمي مجرة العقبة أوال  

جيعلها أي اجلمرة عن يساره اكتبوا عندها أي مستقبل القبلة وقيل جيعل اجلمرة  يساره عن
بينه وبني القبلة إذاً على املذهب أن جيعلها عن يساره وهي اجلمرة األوىل الصغرى ويكون 

مستقبل القبلة معناه سريمي على جهة احلاجب األيسر قلنا مستقبل القبلة وقيل جيعل 
ويتأخر   وبني القبلة معناه جيعلها أمامه فتكون اجلمرة أمامه والقبلة بعدهااجلمرة بينه 

( يرمي الوسطى )  مث( رافعا يديه )  ويدعو طويال( حبيث ال يصيبه احلصا )  قليال
اكتبوا  حصيات يرمي ويتأخر قليال ويدعو طويال لكن جيعلها عن ميينه سبع مثلها

مرة بينه وبني القبلة إذاً على املذهب أن جيعلها عندها أي مستقبل القبلة وقيل جيعل اجل



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

763 

 
 

(  مجرة العقبة( يرمي ) مث  ) عن ميينه فإذا جعلها عن ميينه سريمي على احلاجب األمين
معناه سريمي على جهة حاجبه األمين وقيل يستقبل  وجيعلها عن ميينهبسبع كذلك ) 

ويستبطن  لذي ورد قال:اجلمرة ومكة عن يساره ومىن عن ميينه وهذا هو األصح هو ا
يعين إذا رمى اجلمرة الصغرى بعدها يقف ويدعو وإذا رمى  الوادي وال يقف عندها

عندما  الوسطى يقف ويدعو بعد ذلك إذا رمى العقبة فال أي انتهى الرمي وينصرف قال:
يف كل يوم من ( الرمي للجمار الثالث على الرتتيب والكيفية املذكورين )  يفعل هذا

حنن قلنا املذهب أن وقت الرمي من  ( فال جيزئ قبله وال ليال شريق بعد الزوالأايم الت
معناه أن السقاة ميكن هلم الرمي ليال وهنارا  لغري سقاة ورعاةالظهر إىل املغرب قال: 

واألفضل الرمي قبل صالة الظهر ويكون )  فالسقاة يسقوا احلجاج والرعاة يرعون إبلهم
اكتبوا كالم املرداوي يف اإلنصاف قال يف   يف الكل ل الرميأي يف حا ( مستقبل القبلة

اإلنصاف قاله األصحاب قاطبة وقال الزركشي فيما قاله األصحاب نظر إذ ليس يف 
احلديث ذلك إذاً هذا كالم األصحاب قاطبة كما قال املرداوي لكن تعقبه الزركشي يف 

يث ذلك وهو يف احلقيقة ورد شرح اخلرقي قال فيما قاله األصحاب نظر إذ ليس يف احلد
يف حديث يف الصحيح والذي ورد يف الصحيح خالف هذا وورد هذه الصفة اليت ذكرها 

 األصحاب لكن يف حديث ضعيف

يعين حال الرمي يف الكل وقلنا كالم  ويكون مستقبل القبلةكنا عند رمي اجلمار قال: 
ث وطبعا قد ورد عند الرتمذي الزركشي أنه فيما قاله األصحاب نظر ألنه مل يرد يف احلدي

والنسائي أنه استبطن الوادي واستقبل القبلة قال يف الفتح شاذ يف اسناده املسعود وقد 
معناه أنه يف رمي اجلمار يف  مرتبا أي جيب ترتيب اجلمرات الثالث على ما تقدماختلط 

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

764 
 

 

 

 

 

 

 

غرى مث اليوم احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر إذا أتخر هكذا يرتب يبدأ ابلص
( )يف( أي رمى حصى اجلمار السبعني كله فإن رماه كله)الوسطى مث الكربى أي العقبة  

(  الرمي أداء ألن أايم التشريق كلها وقت )أجزأه( من أايم التشريق الثالثاليوم )
كالفوائت  ( فريمي لليوم األول بنيته مث لليوم الثاين مرتبا وهلم جراويرتبه بنيتهللرمي )

معىن هذا لو أنه مل يرم يف اليوم األول وال الثاين وجاء يف الثالث يف يوم النفر  من الصالة
سواء األول أو الثاين وقال اآلن سأرمي اجلمار كلها يصح هذا يكون فاتته السنة فقط 

لكن إذا رمى يرمي عن اليوم األول الصغرى مث الوسطى مث العقبة مث ينتقل إىل رمي اليوم 
ى مث الوسطى مث العقبة وإذا كان الثالث كذلك فريمي الصغرى مث الثاين فريمي الصغر 
 ( أي عن اثلث أايم التشريق فعليه دم عنه ( إىل الرمي ) فإن أخره) الوسطى مث العقبة 

أو مل  ) فنحن نقول يؤخر إىل مىت؟ إىل آخر يوم لكن ال يؤخر إىل خروج أايم التشريق 
إذاً يلزم من ترك اجلمار أي الرمي  رك نسكا واجبا( ألنه ت فعليه دم( أي مبىن ) يبت هبا 

أو ترك املبيت مبىن دم ألنه ترك نسكا واجبا لكن هذا الدم ال جيب على السقاة والرعاة 
السقاة هم الذين  على سقاة ورعاةأي مبىن وال مزدلفة  وال مبيتوأحلقوا هبم أهل األعذار 

وهنا مسألتان, األوىل: لكن إن غربت يسقون احلجاج والرعاة هم الذين يرعون هبائمهم. 
وهم مبىن أي السقاة والرعاة لزم الرعاة فقط املبيت , ملاذا؟ ألن الرعي يكون ابلنهار وال 
يكون ابلليل فالنقضاء وقت الرعي لكن ال يلزم السقاة املبيت ألهنم ميكن أن يسقوا يف 

الرعاة يف حالة واحدة  الليل فليس هناك مبيت على السقاة والرعاة لكن هناك مبيت على
وهي إذا أدركهم املغرب وهم يف مىن فما خيرجون ألهنم ليس هلم عذر اآلن  يف اخلروج أما 

 السقاة فلهم العذر يف اخلروج ألهنم خيرجون ليسقوا احلجاج .
املسألة الثانية: يلحق أهل األعذار ابلسقاة والرعاة يف ترك املبيت فمنهم املريض ومن   

اإلمام اثين أايم التشريق خطبة  وخيطبله أو موت مريض أو حنو ذلك خياف ضياع ما
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ومن تعجل يف يومني خرج قبل )   يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخري والتوديع
أي احلصى الزائد  ( وال إمث عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاهالغروب 

نه بل يرميه وفقط وبعضهم يقول عنده يدفنه أو يرمي به , وقيل ال فال حيتاج أن يدف
يدفنها يف املرمى وبعضهم يقول يرمي هبا يف املرمى فكل هذا تكلف بل يرتكها حيث 

( بعد الزوال قال ابن  لزمه املبيت والرمي من الغد( خيرج قبل الغروب )  وإال) يشاء 
د حىت املنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه املساء يف اليوم الثاين فليقم إىل الغ

مل خيرج ( بعد عوده إليها )  فإذا أراد اخلروج من مكةينفر مع الناس طواف الوداع ) 
إذا  قال يف اإلنصاف: وقيل ليس بواجب ويسمى طواف الصدر  ( حىت يطوف للوداع

فرغ من مجيع أموره لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ابلبيت طوافا 
) أي طواف الوداع  ويسمى طواف الصدر ض متفق عليهإال أنه خفف عن املرأة احلائ

( إذا عزم على اخلروج وفرغ من  أو اجتر بعده أعاده( بعد طواف الوداع )  فإن أقام
مجيع أموره ليكون آخر عهده ابلبيت كما جرت العادة يف توديع املسافر أهله 

الكالم هنا على  ( بال إحرام غري حائض إليه( أي طواف الوداع )  وإن تركهوإخوانه ) 
من ترك طواف الوداع وخرج مث رجع أو مل يرجع فالتفصيالت هنا: األول: إن ترك طواف 

الوداع غري احلائض اليت تركت طواف الوداع فريجع إليه أما احلائض فال ترجع إليه, أما هو 
وُيرم أ , أما إن بعد عن مكة قال:  إن مل يبعد عن مكةفريجع إليه بال إحرام وهذا  

ب وعليه دم فصار خالصة  عمرة إن بعد عن مكة فيطوف ويسعى للعمرة مث للوداعب
الباب : أن من ترك طواف الوداع وهو جيب عليه طواف الوداع ولذلك قال غري احلائض 
فقلنا ما جيب عليها فهذا يلزمه أن يعود فإن رجع ومل يبعد عن مكة فهذا يرجع ويطوف 

http://www.bajabir.com/
http://www.bajabir.com/


                                                                                 

 
 
 

هذه المادة لم                                            العبادات           

  تراجع من قبل الشيخ
 

 

 

 

 

766 
 

 

 

 

 

 

 

عن مكة فيلزمه أمران األول أنه عليه دم وعليه أن حيرم طواف الوداع مث ميشي وأما إن بعد 
 .فيطوف ويسعى للعمرة مث للوداعفيعود حمرما وعليه كذلك الدم 

فهو مل  ( الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر فإن شق) احلالة الثالثة:   
سافة أو بعد عنها ميرجع أصال سواء كان بعيدا عن مكة أو قريب فما رجع فعليه دم  

وهذه املسألة مضمومة إىل اليت قبلها ألهنا تكملة للمسألة الثانية  قصر فأكثر فعليه دم
ألننا قلنا يف املسألة الثانية وحيرم بعمرة إن بعد عن مكة مث ذكر بعد ذلك تكملة احلكم يف 

 املسألة أبن عليه دم أي بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم .
ألخري عند ب فصارت املسائل ثالثة إن مل يبعد عن مكة فيأت إذاً حنن أضفنا احلكم ا  

مكة فيطوف للوداع مث ميشي وإن بعد عن مكة مسافة قصر فزايدة فهذا أيت حمرما بعمرة 
ويطوف للوداع بعد ذلك وإن مل يرجع سواء كان قريب أو بعيد فعليه الدم . فإذا شق 

ان قريبا أو بعيدا والقريب كان إبمكانه الرجوع فعليه الدم وإن مل يرجع فعليه الدم سواء ك
أن يسقط الدم لكن البعيد مل يستطع أن يسقط الدم فهذا هو الفرق على املذهب وهناك 

قول آخر سيسقط عنه الدم ألنه قال أو بعد عنها مسافة قصر أو أكثر فعليه دم , 
عناه أنه مييل فم واكتب عندها : ولو رجع وقال املوفق وغريه : وحيتمل سقوط الدم برجوعه

إىل أن الدم يسقط عنه برجوعه مثل ما قلناه يف هذا الذي خرج من عرفة مث رجع إليها يف 
أي الذي بعد عن مكة فعليه الدم وما يلزمه  وال يلزمه الرجوع إذاالليل وكذا...مث قال 

الرجوع لكن إذا أراد الرجوع فما الذي يلزمه؟ فيلزمه الدم واإلحرام لكن على احتمال 
( لرتكه  فعليه دم( إىل الوداع )  أو مل يرجع) ملوفق فيمكن أن يرجع ويسقط عنه الدم ا

فطافه عند اخلروج أجزأ  ( ونصه أو القدوم ) وإن أخر طواف الزايرةنسكا واجبا ) 
نصه أي أمحد , واملسألة اآلن أنه إذا أّخر طواف الزايرة الذي  (الوداع ( طواف )  عن

اضة واإلمام أمحد قال حىت طواف القدوم فأخره فطاف عند هو الركن أي طواف اإلف
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 ألن املأمور به أن يكون آخر عهده ابلبيت وقد فعلاخلروج أجزأ عن طواف الوداع 
مثل الفرض جيزئ عن حتية املسجد قال يف اإلنصاف يف مسألة أتخري طواف القدوم : ال 

املتأخرون لكن الذهب جيزئ عن الوداع على الصحيح من املذهب وهو خالف ما عليه 
أن الوداع ال يسقطه طواف اإلفاضة واملشكلة أن اإلمام أمحد نص على هذه املسألة 

ولذلك إذا أخر طواف الزايرة الذي هو الركن أو طواف القدوم فطافه عند اخلروج أجزأ 
عن طواف الوداع, لكن ماذا يطوف عند اخلروج؟ إذا انتهى من كل شيء فينوي بطوافه 

الزايرة فمعناه أنه جيزئه عن الوداع فال حيتاج أن ينوي الوداع والقول الثاين  هذا طواف
الذي عليه املتأخرون أنه حىت لو نوى القدوم الذي نص عليه اإلمام أمحد فلو جاء يف 

فإن نوى بطوافه الوداع مل األخري وطاف طواف القدوم ألنه ما دخل الكعبة قبل ذلك 
نه جاء ليطوف الوداع وما طاف الزايرة بعد فنوى الوداع فلو أ جيزئه عن طواف الزايرة

فهل جيزئ هذا عن اإلفاضة؟ ال لكنه لو طاف يف األخري أي آخر عمل له طواف 
وال وداع على اإلفاضة ونوى به اإلفاضة ومل ينو به الوداع فحصل عن اإلفاضة والوداع 

رقوا بنيان مكة فطهرت أي قبل أن يفا حائض ونفساء إال أن تطهر قبل مفارقة البنيان
( والنفساء بعد الوداع يف امللتزم وهو أربعة أذرع  ويقف غري احلائض) فرتجع لتطوف 

وهذا مروي عن بعض الصحابة (  والباب ( أي الذي به احلجر األسود ) بني الركن) 
وقال يف اإلنصاف: وهذا بال نزاع بني األصحاب أي الوقوف يف امللتزم فيستحبونه 

يعين عن السلف  ( داعيا مبا وردوجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتني ) ويلصق به 
ومنه اللهم هذا بيتك وأان  صلى هللا عليه وسلمفيدعو هبذا أو هبذا ألنه ما ورد عن النيب 

عبدك وابن عبدك وابن أمتك محلتين على ما سخرت يل من خلقك وسريتين يف 
على أداء نسكي فإن كنت رضيت عين  بالدك حىت بلغتين بنعمتك إىل بيتك وأعنتين
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فازدد عين رضا وإال فمن اآلن قبل أن تنأى عن بيتك داري وهذا أوان انصرايف إن 
أنت أذنت يل غري مستبدل بك وال بيتك وال راغب عنك وال عن بيتك اللهم 

فاصحبين العافية يف بدين والصحة يف جسمي والعصمة يف ديين وأحسن منقليب 
أبقيتين وامجع يل بني خريي الدنيا واآلخرة إنك على كل شيء  وارزقين طاعتك ما

وأييت احلطيم أيضا وهو  صلى هللا عليه وسلمقدير يدعو مبا أحب ويصلي على النيب 
احلطيم هو الذي يسمى اآلن حجر إمساعيل وهو ستة أذرع من  حتت امليزاب فيدعو

يعين هذا كله  قبله مث خيرجمث يشرب من ماء زمزم ويستلم احلجر وياحلطيم إىل الكعبة 
( أي  ببابه( والنفساء  )  وتقف احلائض)  إذا أراد وما هو بواجب فيستحبون ذلك 

ألهنا ما تستطيع أن تدخل املسجد فإذا أرادت أن تدعوا فتكون خارج  ابب املسجد
 وهبذا ينتهي احلج . ( الذي سبق وتدعو ابلدعاء) املسجد 

 زايرة املدينة
 صلى هللا عليه وسلم) ويستحب زايرة قرب النيب  صلى هللا عليه وسلميب زايرة قرب الن  

وقرب صاحبيه رضي هللا عنهما حلديث من حج فزار قربي بعد وفايت فكأمنا زارين يف 
؟ ابإلمجاع  صلى هللا عليه وسلماآلن ما حكم زايرة قرب النيب  حيايت رواه الدار قطين

أما الكالم هو يف شّد الرحل  ى هللا عليه وسلمصلوبدون خالف تستحب زايرة قرب النيب 
من أجل الزايرة فهذا هو مكان اخلالف, هل جيوز شد الرحل من أجل زايرة قرب النيب 

صلى هللا عليه ؟ هل جيوز شد الرحل من أجل زايرة مسجد النيب  صلى هللا عليه وسلم
صلى هللا عليه النيب ؟ فاملسجد ابإلمجاع للنص, أما شد الرحل من أجل زايرة قرب  وسلم
فهذا هو حمل اخلالف حلديث ال تشد الرحال .. احلديث لكن هذا اخلالف غري  وسلم

, ملاذا ألهنم اتفقوا على أن من شد الرحل يريد صلى هللا عليه وسلموارد يف زايرة قرب النيب 
اآلن القرب واملسجد جائز ألنه يف نيته املسجد فال إشكال عندهم يف هذا وهذا ال يتصور 
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أن يكون هناك شخص يشد الرحل للمدينة يريد القرب وال يريد املسجد ألن مسألة النية 
ليست بكالم أن يقول أان ذاهب للقرب فقط دون املسجد إال إذا تصوران أن هناك شخص 

يصل إىل املدينة فيدخل املسجد فيزور القرب مث خيرج وال يصلي يف املسجد لكن غالب 
إذا ذهبوا إىل املدينة فإهنم يدخلون املسجد ويقصدون الصالة يف  حال الناس اليوم أهنم

املسجد ويريدون القرب لكن املسألة متصورة يف أنه يذهب إىل قرب ليس فيه مسجدا 
فيذهب إىل القرب فيشد الرحل إىل القرب مث يعود فهذا هو مكان اخلالف وعبارة 

وقرب صاحبيه  هللا عليه وسلم صلىاألصحاب هكذا : ينصون على زايرة قرب النيب حممد 
قال يف اإلنصاف : هذا املذهب وعليه األصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم ويستدلون 

أبحاديث ال تصح  يف هذا الباب " من حج فزار قربي بعد وفايت فكأمنا زارين يف حيايت " 
ألة وقال تقي الدين : ضعيف ابتفاق أهل العلم, ضعفه ابن حجر وغريه . وقلت أن املس

فيها خالف أنه يشد الرحل من أجل القرب فبعض العلماء يقول ال أبس بذلك ومنهم من 
يقول فيه أبس وهو ممنوع لكن قلنا هذا غري متصور يف زايرة املدينة ألنه ال يوجد أحد 

يذهب إىل املدينة يريد القرب دون املسجد فهذا غري متصور فالبد أن يكون غاليا والعياذ 
 ابهلل.

ويسلم عليه مستقبال له مث يستقبل القبلة وجيعل احلجرة عن يساره الزايرة: صفة    
أي ابحلجرة وقلنا أن الذين مينعون ذلك يستدلون  ويدعو مبا أحب وُيرم الطواف هبا

حبديث " ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد " والذين جييزون ذلك جييبون على 
ستحباب واألفضلية فاألفضل أال تشد الرحال احلديث يقولون ال تشد يعين على وجه اال

إال إىل هذه الثالث مساجد وما سواها فليس األفضل ويستدلون لذلك أبن هناك 
نصوص جاءت ابستحباب ذلك وجبواز من شد رحله لزايرة أخ له يف هللا أو شد رحله 
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لطلب علم .. وهكذا وبعضهم يقول بل هذا احلديث خاص ابملساجد واملقصود أن هذه 
املسألة ليست ابملسألة العقدية اليت تدخل اخلالف إىل أهل السنة واجلماعة وكثري من 
العوام اليوم يظنون أن هذا خالف بني أهل السنة وأهل البدعة بل هذا خالف داخل 

أهل السنة واجلماعة فال يقال أن قائل شد الرحل خرج عن أهل السنة واجلماعة, والقائل 
هل السنة وأان لست مع من يقول أن شد الرحل جائز بل أقول مبنع شد الرحل أهنم هم أ

أنه ما دام هناك نص ال تشد الرحال فاألوىل التزامه لكن أقول أن املخالف يف هذه 
املسألة مثل املخالف يف مسألة ملس املرأة هل ينقض الوضوء أم ال ومثل من خالف يف 

لقوة مث نقول هي مسألة عقدية آالف املسائل اليت مرت معنا فال ندخل هذه املسألة اب
فمن قال هبا فقد خرج !! بل إن أئمة أهل السنة واجلماعة يقولون هبذا القول أما أن رأيهم 
ضعيف يف نظران فهذه مسألة اثنية أما أن قولنا راجح وقوهلم مرجوح .. والذي جعل هذه 

ملها أهل البدع املسألة ذات حساسية أن هلا عالقة ببعض البدع وبعض املعتقدات اليت حي
وينبغي أن نكون على قدر من العقل واإلنصاف لنميز بني هذه األمور فال ندخل شعبان 

 يف رمضان .
مثال: بعض الناس ينكر اجتماعا معينا ألن فيه بعض الشركيات من استغاثة وغريها   

نه ودعاء بعض األموات فنقول فرق بني األمرين فال حترم االجتماع بل حرم الشرك هذا أل
عندما تقول أن هذا االجتماع ال جيوز ألن فيه عقائد فاسدة مثل االعتقاد يف األموات 

: فهذا األمر ال عالقة له ابالجتماع فهذا صلى هللا عليه وسلمواالستغاثة هبم وابلنيب 
حيصل ابالجتماع وحيصل ويف كل مكان يستغيث ابألموات فاالستغاثة ابألموات ال جتوز 

ال جتوز سواء سواها يف هذا االجتماع أو يف السيارة  صلى هللا عليه وسلميب واالستغاثة ابلن
 أو يف أي مكان.
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قال أمحد : أهل العلم كانوا ال  ويكره التمسح ابحلجرة ورفع الصوت عندهاقال:   
وإذا أدار وجهه إىل بلده قال ميسونه. فلم يكونوا ميسون احلجرة وال يفعلوا هبا أي شيء 

 آيبون اتئبون عابدون لربنا حامدون صدق هللا وعده ونصر عبده وهزم ال إله إال هللا
 .األحزاب وحده

( إن كان مارا به  وصفة العمرة أن ُيرم هبا من امليقاتصفة العمرة ) صفة العمرة: قال 
( جيوز أن ُيرم هبا ال  ( ممن ابحلرم و ) من مكي وحنوه( كالتنعيم )  أو من أدىن احلل) 
فإذا   1اإلحرام من امليقات هذا رقم  صلى هللا عليه وسلمملخالفة أمره ( من احلرم ) 

كان مكيا فمن أدىن احلل وإن كان غري مكي أي من أصحاب املواقيت فمن امليقات وال 
معناه إن أحرم من غري ميقاته كما لو أحرم من  وينعقد وعليه دمجيوز أن حيرم من احلرم 

 فإذا طاف)  ل امليقات فعليهم الدم لرتك الواجب احلرم أو أن غري املكي أحرم من داخ
(  وتباح)  فهذه أربع أشياء للعمرة  ( إلتيانه أبفعاهلا حل 4 وحلق أو قصر 3 وسعى 2

فيمكن يف أي وقت  ( فال تكره أبشهر احلج وال يوم النحر أو عرفة كل وقتالعمرة )  
واملواالة  1ويكره اإلكثار حلاج أداء العمرة وال تكره وكذا أايم التشريق فيمكن ذلك لغري ا

وذلك أبن ينتهي من العمرة فيخرج ليأت بعمرة  ابتفاق السلف قاله يف املبدع 2بينها 
اثنية وذلك يف غري رمضان أما يف رمضان فيستحب اإلكثار قال أمحد: إن شاء كل 
ار شهر. ومعناه أنه يف أقل من ذلك يعد إكثار, واإلكثار أمر نسيب فتختلف فيه األنظ

فلو أنه أتى يف كل يوم بعمرة يعد مكثرا؟ نعم وكذا كل يومني وكذا كل أسبوع , واملواالة 
ويستحب أبن تكون العمرة خلف العمرة لكن اإلكثار من العمرة يف رمضان مستحب 

( من التنعيم كل وقت   ( العمرة ) وجتزئ)   تكرارها يف رمضان ألهنا تعدل حجة
إذاً عمرة اإلسالم  ( اليت هي عمرة اإلسالم الفرض ( عمرة ) عن وعمرة القارن )
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املطلوبة لو أنه مكي فخرج إىل التنعيم وأحرم ابلعمرة وأتى ابلعمرة أجزأته عن عمرة 
اإلسالم وكذلك القارن لو نوى احلج والعمرة يف نسك واحد فإذا انتهى من حجه الذي 

ران فهل أتى ابحلج والعمرة نوى به القران فهل عليه عمرة وهو مل يعتمر أبدا بل حج قا
 الواجبة عليه ؟ نعم وهذا هو املراد.

( الذي هو نية الدخول يف النسك  اإلحرام ( أربعة ) وأركان احلج) أركان احلج:   
النية هي الدخول يف النسك وليس لبس مالبس اإلحرام  حلديث إمنا األعمال ابلنيات

أو اإلفاضة  ( وطواف الزايرةعرفة )  ( بعرفة حلديث احلج والوقوف) اليت هي املناشف 
وهذا  والسعيوليطوفوا ابلبيت العتيق  لقوله تعاىل أو احلج فكل هذه األمساء له 

الرابع, وعنه: السعي واجب ألنه هناك خالف يف املذهب يف السعي هل هو واجب أو 
وا فإن حلديث اسعركن؟ على القول أبنه واجب لو أنه مل يفعله فيكفيه أن يذبح . قال 

 .هللا كتب عليكم السعي رواه أمحد
إذا كان مكي  ( اإلحرام من امليقات املعترب له)  1( سبعة  وواجباته) واجبات احلج:   

أو كان داخل املواقيت أو خارج املواقيت فخارج املواقيت من امليقات وداخل املواقيت 
( على ة إىل الغروب والوقوف بعرف)  2وقد تقدم فمن مكانه وإذا كان مكي فمن احلل 

( ليايل أايم التشريق على  واملبيت لغري أهل السقاية والرعاية مبىن)  3من وقف هنارا 
مبزدلفة إىل ما بعد نصف ( املبيت ) و )  4وقلنا أن أهل األعذار يلحقون هبم   ما مر
(  واحلالق)  6 ( مرتبا والرمي)  5( ملن أدركها قبله على غري السقاة والرعاة  الليل

)  7 وقلنا أن البعض يقول هو نسك والبعض يقول أنه إطالق حمظور  أو التقصري
( من أفعال احلج وأقواله  والباقيوقلنا قبل ذلك أن الوداع قيل أنه ليس بواجب  والوداع

( كطواف القدوم واملبيت مبىن ليلة عرفة واالضطباع والرمل يف  سنن السابقة )
 . ر واألدعية وصعود الصفا واملروةموضعهما وتقبيل احلجر واألذكا
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( أو  وواجباهتا احلالق( كاحلج )  إحرام وطواف وسعى( ثالثة )  وأركان العمرة)    
والسعي كذلك هنا وعنه: واجب فاخلالف  التقصري ) واإلحرام من ميقاهتا ( ملا تقدم

رك األركان املوجود يف سعي احلج موجود يف سعي العمرة . والسؤال ما الذي ينبين على ت
( حجا كان أو عمرة   مل ينعقد نسكه 1 فمن ترك اإلحرام)  والواجبات وكذا؟ قال 

أي  2 ( ومن ترك ركنا غريه) ما نوى اإلحرام فما دخل  كالصالة ال تنعقد إال ابلنية
يعين ترك نية الركن كأن طاف ومل ينو الطواف أصال فيصري ترك  ( أو نيتهغري اإلحرام ) 

مل يتم ) مىت تعترب النية؟ للطواف والسعي لكن ما تعترب للرمي وحنوه  ربتحيث اعتالركن 
( أي بذلك الركن املرتوك هو أو نيته املعتربة وتقدم أن  إال به( أي مل يصح )  نسكه

أما الذي ترك الطواف أو السعي  الوقوف بعرفة جيزئ حىت من انئم وجاهل أهنا عرفة
(  ومن ترك واجبا)  ن يطوف أو يسعى. والثالث فمعناه أنه سيبقى على إحرامه إىل أ

أي صيام عشرة أايم إذا مل يكن عنده  فإن عدمه فكصوم املتعة  ( فعليه دمولو سهوا ) 
( قال يف الفصول  فال شيء عليه( أي ومن ترك سنة ) أو سنة )  هدي. والرابع 

ألن لسنن أي ا ومل يشرع الدم عنهاأي أبو الوفاء بن عقيل صاحب الفصول  وغريه
كما لو سها اإلمام  فيتعدى إىل صالته من صالة غريهأي أوىل  جربان الصالة أدخل

واملعىن أنه مل يشرع الدم لرتك سنن احلج كما مل يشرع  فإنه يتعدى إىل صالة املأموم
سجود السهو لرتك سنن الصالة مع أن الصالة أوىل من احلج ألن الصالة تتعدى إىل 

مع ذلك اإلمام يصلي ويرتك سنن وال يشرع له سجود السهو مع صالة غريك كاجلماعة و 
 أن صالته تتعدى إىل صالة غريه .

الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك : ابب الفوات واإلحصار    
انتهى من اللغة  واإلحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا ويقال حصره أيضا
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الوقوف بعرفة واإلحصار أن مينع فاملنع من ماذا؟ فالفوات غري اإلحصار فالفوات أن يفوته 
 من بعض األشياء كأن مينع من عرفة أو من الكعبة أو ..

( أبن طلع عليه فجر يوم النحر ومل يقف بعرفة  ومن فاته الوقوف) أحكام الفوات:   
هذا كيف فاته  ( لقول جابر ال يفوت احلج حىت يطلع الفجر من ليلة مجع فاته احلج) 

هو ليس جالس يف بيته وما أحرم ففاته احلج ! بل الكالم على شخص أحرم  احلج؟
ابحلج وخرج إىل احلج ففاته احلج فما وصل إىل عرفة إىل أن أذن الفجر ليوم النحر وهو 

 صلى هللا عليه وسلمقال أبو الزبري فقلت له أقال رسول هللا  ما وصل بعد إىل عرفة
وأبو الزبري هو حممد بن مسلم بن تدرس. فهذا الذي  والبيهقي, ذلك قال نعم رواه األثرم
( فيطوف ويسعى وُيلق أو يقصر إن مل  وحتلل بعمرة)  1فاته احلج ماذا عليه؟ قال 

أي السنة القادمة يعين إذا أراد أن يتحلل  خيرت البقاء على إحرامه ليحج من قابل
( هداي  ويهدي)  3 سواء كان فرضا أو نفال ( احلج الفائت ويقضي)  2فيتحلل بعمرة 

 وليس اآلن كاملتمتع فمعناه أنه يذبح اهلدي وإن مل جيد فيصم عشرة أايم  يذحبه يف قضائه
( يف ابتداء إحرامه لقول عمر أليب أيوب ملا فاته احلج اصنع ما  إن مل يكن اشرتط) 

يصنع املعتمر مث قد حللت فإن أدركت احلج قابال فحج واهد ما استيسر من اهلدي 
ه الشافعي والقارن وغريه سواء ومن اشرتط أبن قال يف ابتداء إحرامه وإن حبسين روا

وحنن كنا أوجبنا عليه  2وال قضاء  1 حابس فمحلي حيث حبستين فال هدي عليه
قبل ثالثة أشياء : العمرة والقضاء واهلدي فمعناه أنه من فاته الوقوف بعرفة هو أحد أمرين 

ط فإن مل يشرتط فثالثة أشياء يفك إحرامه بعمرة وعليه إما أن يكون مل يشرتط أو اشرت 
القضاء واهلدي يف القضاء وإن كان قد اشرتط سقط عنه اهلدي والقضاء وظاهره أن 

وهذا موضوع آخر فإن كان قد  إال أن يكون احلج واجبا فيؤديهالعمرة ابقية ال تسقط 
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عمرة وال شيء عليه أما خرج حلج حجة اإلسالم وفاته احلج وقلنا أنه اشرتط فيتحلل ب
 حجة اإلسالم فسيبقى عليه وال يسقط .

وإن أخطأ الناس فوقفوا يف الثامن أو العاشر مسألة أخرى: فوات للناس كلها :   
فلو أن بعض الناس فاته احلج ووقف يف العاشر  أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته احلج

 يصري فاته احلج .
ول اإلحصار عن الكعبة والثاين اإلحصار عن أحكام اإلحصار: اإلحصار أنواع, األ  

عرفة والثالث اإلحصار عن طواف اإلفاضة والرابع اإلحصار عن واجب واخلامس أن 
 ( ومل يكن له طريق إىل احلج صده عدو عن البيت( أحرم فـ ) ومن )  حيصره املرض 

دو أو هذا حصر العدو عن البيت وهذا األول من اإلحصار . فاحلصر إما أن يكون بع
مبرض واملذهب يفرق بني احلصر بعدو واحلصر مبرض وعندهم قول أن كالمها واحد 

والثالث احلصر عن عرفة والرابع احلصر عن طواف اإلفاضة واخلامس اإلحصار عن فعل 
 ( لقوله تعاىل:  مث حل)   ( أي حنر هداي يف موضعه أهدى )واجب , فاألول قال فيه 

سواء كان يف حج أو عمرة أو قاران سواء كان هلديفإن أحصرمت فما استيسر من ا
حىت لو أن كل  احلصر عاما يف مجيع احلاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغري حق

( أي اهلدي  فإن فقده)  احلجاج أحصروا عن مكة فعند ذلك يذحبون هداي إن وجدوه 
  اإلحصاروال إطعام يفمعناه مثل التمتع  ( مث حل( بنية التحلل )  صام عشرة أايم) 

يعين ال نقول إذا فقد اهلدي فيقوم اهلدي كم قيمته فيطعم كم مث يصم عن كل مسكني 
وعنه : وجوب  وظاهر كالمه كاخلرقي وغريه عدم وجوب احللق أو التقصرييوم ! ال 

احللق والتقصري فيصبح عندان الذي يرتتب على حصر العدو األول اهلدي واهلدي له بدل  
فالصيام مكانه عشرة أايم , والثاين وجوب احللق والتقصري واملؤلف كالتمتع إن مل يوجد 
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قال عدم وجوب احللق والتقصري لكن املشكلة هي اخلالف بني اإلقناع واملنتهى فاملنتهى 
يقول بعدم وجوب احللق والتقصري واإلقناع يقول عليه احللق والتقصري ومها روايتان 

إلقناع بوجوب احللق والتقصري . فمن صده والظاهر أن األقرب إىل النص هي رواية ا
وقدمه يف احملرر و العدو عن البيت يهدي إن مل يكن اشرتط فإن اشرتط فال شيء عليه 

( والشيء عليه ألن  حتلل بعمرة( دون البيت )  وإن صد عن عرفةشرح ابن رزين ) 
يتحلل إذن إذا صد عن عرفة دون البيت ف قلب احلج عمرة جائزة بال حصر فمعه أوىل

بعمرة فقط ألنه مر معنا أن من أحرم ابحلج فهل يستطيع أن حيوهلا إىل عمرة كالتمتع دون 
سبب أو ال؟ يستطيع , فهنا أيضا يستطيع إذا صد عن عرفة ويقدر على الوصول إىل 

الكعبة أن حيوهلا إىل عمرة ويتحلل هبا وال شيء عليه ألن قلب احلج عمرة جائز بال 
 . حصر فمع احلصر أوىل

والثالث: إذا أحصر عن طواف اإلفاضة فقط معناه أنه وقف بعرفة مث رمى وحلق وما   
استطاع أن يطوف اإلفاضة فهذا مل يتحلل حىت يطوف وانتبه أن كل هذا الكالم يف حق 

وإن حصر عن طواف اإلفاضة فقط مل يتحلل من مل يشرتط أما من اشرتط حّل جماان 
كأن أحصر عن املبيت ابملزدلفة يتحلل وعليه دم حىت يطوف وإن أحصر عن واجب مل 

( حىت يقدر على  بقي حمرما( أو ضل الطريق )  وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة) 
 البيت ألنه ال يستفيد ابإلحالل التخلص من األذى الذي به خبالف حصر العدو

عندهم  يعين يف املذهب فرقوا بني حصر العدو وحصر املرض وغريه كضياع النفقة فاحملصر
من كان بعدو أما إذا كان بغري عدو ال يسمى إحصار وعنه: له التحلل كمن حصره عدو 

فإن قدر على البيت بعد فوات واختاره تقي الدين والزركشي وقال الزركشي لعلها أظهر 
خبالف  وال ينحر هداي معه إال ابحلرمأبن استطاع أن يصل إىل البيت  احلج حتلل بعمرة

مكان حصره  وهذا تفريق بني حصر العدو وحصر املرض. يعين صار  حصر العدو فيذحبه
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عندهم حصر املرض غري حصر العدو وهناك رواية بعدم التفريق فاألول يتحلل والثاين ال 
يتحلل بل يبقى على إحرامه والفرق الثاين أن حصر العدو يذبح هديه مكانه وحصر 

تطيع أن يرسل إىل احلرم أما يف حالة املرض ينحره يف احلرم ألنه إذا حصره العدو ال يس
( يف ابتداء إحرامه أن حملي حيث  إن مل يكن اشرتاطهذا ) املرض يستطيع إرساله 

فال هدي وال قضاء من فوات وإحصار ومرض  حبستين وإال فله التحلل جماان يف اجلميع
 وحنوهم .

 ابب اهلدي واألضحية والعقيقة

إذاً اهلدي هو ما  ما يهدى للمحرم من نعم وغريهااهلدي  بدأ املصنف ببيان اهلدي قال:
يهدى للحرم من هبيمة األنعام وغري هبيمة األنعام يعين طعام أو شيء آخر كل ذلك 

مسي بذلك ألنه يهدي إىل هللا  هدي مسي بذلك ألنه يهدى إىل هللا سبحانه وتعاىل
ضحية وأمجع سبحانه وتعاىل واألضحية بضم اهلمزة وكسرها واحدة األضاحي ويقال 

ومل يعرفها املصنف اكتبوا تعريفها األضحية ما يذبح أايم   املسلمون على مشروعيتهما
النحر بسبب العيد أايم النحر عشر من ذي احلجة وإحدى عشر وإثىن عشر تقراب يف أي 

مكان ما يذبح أايم النحر تقراب يف أي مكان والعقيقة تعريفها الذبيحة عن املولود أصبح 
اهلدي خاص ابحلرم واألضحية خاصة بعيد األضحى العقيقة خاصة ابملولود  الفرق أن

( إن أخرج   أفضلها إبل مث بقر) اآلن سيتكلم عن أحكامها قال املصنف رمحه هللا: 
إذاً هكذا هبذا الرتتيب اإلبل مث البقر مث (  مث غنمكامال لكثرة الثمن ونفع الفقراء ) 
امل حيوان كامل فإبل كامل أفضل من بقرة كاملة الغنم يعين مبعىن أنه سيخرج شيء ك

اآلن  وأفضل كل جنس أمسنوالبقرة الكاملة أفضل من الغنمة الكاملة أو شاة كاملة 
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 فأغلى مثنا لقوله تعاىل:  يفاضل يف اجلنس الواحد فلو عنده إبل كثرية أمسنها أفضل
ح أي األبيض أو ما فأشهب وهو األمل ومن يعظم شعائر هللا فإهنا من تقوى القلوب 

الرتتيب اآلن حبسب اللون والذكر واألنثى سواء   بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود
فال يفضلون الذكر على واألنثى على الذكر يف هذا الباب، لو أننا نعرف السن وأراد أن 
خيرج هداي أو أضحية أو عقيقة من البقر فكم عمرها؟ من اإلبل كم عمرها؟ من الشياه  

مرها؟ بدأ ابلغنم أول شيء وطبعا الغنم ينقسم إىل قسمني القسم األول الضأن كم ع
 والقسم الثاين املاعز والفرق بني املاعز والضأن معروف فاملاعز له ذنب والضأن له لية قال:

إذاً إذا كان من فصيلة الضأن من الغنم فيخرج جذعة  ( وال جيزئ فيها إال جذع ضأن) 
إذاً القاعدة  ( وثين سواهماله ستة أشهر كما أييت )  ؟أقل شيء جذعة كم عمرها

احفظوها جذع الضأن وثين مما سوى الضأن وما هو ما سوى الضأن؟ هو ثالثة أشياء 
املاعز والبقر واإلبل فكل هذه الثالثة خترج الثين منها لكن الثين من املاعز غري الثين من 

( أي  وثين سواه)  الفرق بينهما؟ قال: اإلبل غري الثين من البقر يف العمر يف السن فما
(  مخس( أي السن املعترب إلجزاء إبل )  فإلبلسوى الضأن من إبل وبقر ومعز ) 

إذا كان سيضحي أو يهدي إبل فأقل  ( ولبقر سنتان وملعز سنة ولضأن نصفهاسنني ) 
 سن معترب مخس سنوات هلذا اإلبل إذا كان سيضحي ابلبقر فأقل سن سنتان وإذا كان

ابملاعز فسنة وإذا كان من الضأن فستة أشهر ولو أراد أن خيرج أكرب من هذا السن فليس 
( أي نصف سنة حلديث اجلذع  ولضأن نصفها هناك مانع لكن ال يكون أصغر قال:
( وأهل بيته وعياله  وجتزئ الشاة عن واحدمن الضأن أضحية رواه ابن ماجه ) 

يضحي ابلشاة  صلى هللا عليه وسلمهللا  حلديث أيب أيوب كان الرجل يف عهد رسول
قال يف شرح احلديث يف الرتمذي وابن ماجة   عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون

 ( جتزئ ) و ) الشرح املقنع يقصد به الشرح الكبري البن أيب عمراملقنع حديث صحيح 
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ة يشرتكون أي ميكن الشركة ميكن خيرج بدنة وحده وميكن سبع(  والبقرة عن سبعة البدنة
أن  صلى هللا عليه وسلملقول جابر أمران رسول هللا   يف بدنة واألفضل أن ينفرد ابلبدنة

نشرتك يف اإلبل والبقر كل سبعة يف واحد منهما رواه مسلم وشاة أفضل من سبع 
الشاة أفضل وقال أوال اإلبل أفضل إذا كاملة من اإلبل أو البقر أفضل أما  بدنة أو بقرة
رج سبع بقرة أو سبع بدنة فشاة كاملة أفضل اآلن انتقل إىل صفات إذا كان سيخ

األضحية اليت سيخرجها أو اهلدي يقول البد أن تكون األضحية أو اهلدي سليمة من 
عيوب فما هي العيوب اليت جيب خلوها من األضحية أو اهلدي سيذكر سبعة عيوب 

العوراء هي اليت فقدت (  عوراءوال جتزئ ال)  ينبغي أن ختلو منها الشاة أو حنوها قال:
عني واحدة خبالف العمياء اليت فقدت العينني الشيء الثاين البني عورها معناه أن عينها 

اخنسفت ليست قائمة أي ليست موجودة لكن لو كانت عينها موجودة وال تبصر لكنها 
حدة لكن قائمة الذي يراها ال يعرف أهنا ال تبصر أو تبصر معناه لو كانت فقدت عينا وا

هذه العني الواحدة املفقودة قائمة مل تنخسف فتجزيء لكن إذا اخنسفت ال جتزيء قال 
وابلنسبة للعمياء  بينة العور أبن اخنسفت عينها يف اهلدي وال يف األضحية وال العمياء

اليت فقدت اإلبصار سواء قائمة أو منخسفة فلو كانت عيناها قائمة وال تبصر هذه ال 
عيناها قائمة وإحداها تبصر واألخرى ال تبصر هذه جتزئ ولو كانت  جتزئ ولو كانت

 العجفاء ( ال ) و ) إحدامها تبصر واألخرى خمسوفة ال جتزئ. الثانية العمياء الثالثة قال 
اليت ال تطيق مشيا مع صحيحة )  "4" (العرجاء  ( ال )و ( اهلزيلة اليت ال مخ فيها ) 

" أي 6" ( اجلداء( ال )  وبت ثناايها من أصلها ) اليت ذه "5" ( اهلتماء ( ال ) و
" أي اليت مرضها 7" ( املريضة( ال )  وأي ما شاب ونشف ضرعها )   ليس هبا لنب

 صلى هللا عليه وسلمبينة املرض حلديث الرباء بن عازب قام فينا رسول هللا  شديد
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ني مرضها والعرجاء فقال أربع ال جتوز يف األضاحي العوراء البني عورها واملريضة الب
( اليت العضباء ( ال )  والبني ضلعها والعجفاء اليت ال تنقي رواه أبو داود والنسائي ) 

اآلن هي ثالث مستوايت إما أن يكون الذي ذهب أكثر من ذهب أكثر أذهنا أو قرهنا 
النصف أو النصف أو دون النصف فما كان أكثر من النصف فهذا نسميه عضباء أكثر 

ذن أو القرن هذه تسمى عضباء أما ما دون النصف أو النصف فظاهر  من نصف األ
كالم املصنف أهنا ليست عضباء وهناك رواية اثنية وعنه ذهب النصف اتركوا الرواية الثانية 

ويف الفروع قال ويتوجه احتمال جيوز أعضب األذن والقرن مطلقا وقال املرداوي وهو 
ء جتوز ألنه ما عالقة أذهنا وقرهنا بلحمها وإن  الصواب يعين عندان وجه اثين أن العضبا

كانت هي تعترب معيبة بني الناس. صاحب الفروع وهو ابن مفلح وصاحب اإلنصاف 
وهو املرداوي صوبوا جواز العضباء مطلقا يعين ذهب أكثر أو أقل انتهى اآلن من العيوب 

اليت ال "  1"(  البرتاء ) ( جتزئ بل )اليت ال جتزئ أما العيوب اليت ال ختل ابإلجزاء قال: 
( وهي اليت مل  واجلماء( أو مقطوعا والصمعاء وهي صغرية األذن )  خلقة ذنب هلا )

وليست اليت كسر قرهنا سواء نصفه أو أكثر ألهنا لو كانت كذلك فسوف  خيلق هلا قرن
فهو خمصي  ( أبن قطع خصيتاه فقط وخصي غري جمبوب)  تسمى عضباء, والرابع

طوع الذكر, إذاً لو كان خصيا جمبواب فال جيوز لكن جمرد أنه خصي فال ولكن ليس مق
قطع أقل من ( خرق أو شق أو )  ما أبذنه أو قرنه( جيزئ مع الكراهة )  و)  يضر

إذاً هذه أربعة جتزئ ( أو النصف فقط على ما نص عليه يف رواية حنبل وغريه  النصف
أبذنه أو بقرنه خرق أو شق أو حنو ذلك  وهنا اثنان أيضا جتزئ لكن مع الكراهة وهي ما

أي املعونة البن النجار, املصنف قال وما أبذنه  قال يف شرح املنتهى وهذا هو املذهب
أو بقرنه قطع أقل من النصف وقال الشارح أو النصف, اكتب عندها: على املذهب, 

ال جيزئ لكن  وعلى كالم املاتن لو كان أبذنه أو قرنه قطع لكن ابلنصف فظاهر كالمه أنه
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الصحيح أنه جيزئ والصحيح أن يقول قطع ابلنصف فأقل ألن هذا الكالم هو الذي 
يتوافق مع شرحه األول ملا قال وال العضباء اليت ذهب أكثر أذهنا أو قرهنا فقال أكثر 

فمعناه لو كان ا لنصف ألجزأ لكن عبارة املاتن األخرية ملا قال وما أبذنه أو قرنه قطع أقل 
 صف أوهم أنه لو كان النصف فال جيزئ والصحيح على املذهب أنه جيزئ .من الن

يف ( أو حنوها )  والسنة حنر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها ابحلربة )قال:   
الوهدة هي املكان املنخفض بني أعلى الصدر  ( الوهدة اليت بني أصل العنق والصدر

معقولة أي مربوطة اليد اليسرى يف الوهدة وهي هذا والعنق إذاً السنة حنر اإلبل قائمة 
وفعل أصحابه كما رواه  صلى هللا عليه وسلملفعله املكان وهو ملتقى الصدر مع العنق 

( أي غري اإلبل  يذبح غريها( السنة أن )  و أبو داود عن عبد الرمحن بن سابط )
)  أنه يشمل البقر والغنم  وهذا يف غري اإلبل معناه على جنبها األيسر موجهة إىل القبلة

أي ذبح ما ينحر أي ننحر ما يستحب ذحبه فيجوز هذا وليس حبرام  ( وجيوز عكسها
وحنر ما يذبح ألنه مل يتجاوز حمل الذبح وحلديث ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه 

فحكم  ( وجواب بسم هللا( حني ُيرك يده ابلنحر أو الذبح )  ويقول)  متفق عليه  فكل
هللا هذه واجبة يعين ال جيوز إسقاطها لكن اكتب عندها وتسقط سهوا فلو نسي أن  بسم

اللهم هذا منك ( استحبااب )  وهللا أكرب)  يقوهلا فال شيء عليه فيجب مع الذكر فقط 
فإذا كان عنده أكثر ( وال أبس بقوله اللهم تقبل من فالن ويذبح واجبا قبل نفل  ولك

أو ( إن قدر )  صاحبها( أي األضحية )  ويتوالها ) لنفل من هدي فيبدأ ابلواجب مث ا
فاألفضل أن يتوالها صاحبها فإن مل يكن فال إشكال فإذا مل  ( يوكل مسلما ويشهدها

يتول هو ذحبها فيمكن أن يوكل مسلما ويشهد وحيضر هو هذا الذبح لكن هل جيوز أن 
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ن وكل فيه وإن استناب ذميا أي ُيضر ذحبها إيوكل كافرا؟ أييت اجلواب بعد قليل. قال 
يقول يصح مع الكراهة فلماذا الذمي؟ ألنه جيوز ذبح  يف ذحبها أجزأت مع الكراهة

الذمي كما سيأيت إن شاء هللا الذابئح يف ابب األطعمة أن ذبح املسلم وذبح أهل الكتاب 
 أي اليهودي والنصراين فهذا تصح ذبيحته .

هذه  هدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران( ألضحية و  ووقت الذبح) وقت الذبح:   
مخسة أشياء فوقت الذبح لألضحية واهلدي املنذور أو املتطوع أو املتعة أو القران فمىت 

فبأول واحد  ( ابلبلد فإن تعددت فيه فبأسبق صالة بعد صالة العيد)  يكون وقته؟ 
بعد يف مصلى  يصلي العيد الذي أسقط فرض الكفاية جيوز الذبح فإذا بقي فالن مل يصل

أي بعد  بعده فإن فاتت الصالة ابلزوال ذبحآخر فال إشكال يف ذلك فالعربة ابألول 
املقصود بعد الصالة  ( قدره وإن كان مبحل ال تصلى فيه العيد فالوقت بعد )الزوال 

نفسها إن وجدت أو وقتها إن مل توجد الصالة فإذا ما صلوها يف بلد أو كان يف حمل ال 
أي عيد فالوقت بعد قدره أي قدر زمن صالة العيد وهذا أوله فمىت آخره؟  تصلى فيه ال

( أي بعد يوم  يومني بعده( أخر )  إىلقدر زمن صالة العيد ويستمر وقت الذبح ) 
فيوم العيد هو العاشر والذي بعده هو احلادي عشر والذي بعده الثاين عشر فقط  العيد

ويف وجه: آخره آخر أايم التشريق واختاره  أما الثالث عشر فال يدخل, واكتب عندها:
تقي الدين فهناك وجه يف املذهب يقول أن آخر يوم هو آخر أايم التشريق فمعناه أن أايم 

الذبح أربعة وليست ثالثة  واملذهب أهنا ثالثة لكن الوجه اآلخر يف املذهب أهنا أربعة 
 د من أصحاب رسول هللا قال أمحد أايم النحر ثالثة عن غري واحواختاره تقي الدين 

فهذا دليل الرواية األوىل وهذا نقل عن بعض أصحاب رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم
والذين قالوا ابلوجه الثاين دليلهم أيضا أايم التشريق أايم ذبح وأكل  صلى هللا عليه وسلم
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ه ) والذبح يف اليوم األول عقب الصالة واخلطبة وذبح اإلمام أفضل مث ما يليوشرب 
أما مسألة الذبح يف الليل هل جيزئ أم ال ؟ أي ليل  ( يف ليلتهما( الذبح )  ويكره

العاشر أو ليل احلادي عشر أو ليل الثاين عشر فيقول يصح لكن مع الكراهة خروجا من 
) اخلالف أي من خالف من قال بعدم اإلجزاء وهي رواية يف املذهب عن اإلمام أمحد 

( أي ليليت اليومني بعد يوم العيد خروجا من خالف من  همايف ليلت( الذبح )  ويكره
وظاهر املنتهى وشرح املنتهى على عدم الكراهة واإلقناع يصرح  قال بعدم اإلجزاء فيهما

فات وقت الذبح  ( وفعل به كاألداء واجبه قضى( وقت الذبح )  فات فإن) ابلكراهة 
يكون الوقت؟ آخر يوم يف التشريق وواحد عليه هدي متتع والثاين عليه هدي تطوع فمىت 

هو وقته فإذا جاء آخر يوم من أايم التشريق وهو الثالث عشر وغربت مشسه وهو ما ذبح 
فماذا نصنع؟ نقول لصاحب التمتع بقضاء الواجبة فيجب عليك أن تذبح اآلن وأما 

صاحب التطوع نقول له فات وقت التطوع فإذا أردت أن تذبح وتتصدق فهي لك لكن 
 وسقط التطوع لفوات وقته.كون هداي ألنه انتهى وقتها ال ت

انتقل لشيء آخر: الذبح الواجب لفعل  ووقت ذبح واجب بفعل حمظور من حينه   
حمظور وليس من أجل هدي تطوع أو متعة أو قران بل لفعل حمظور من حمظورات اإلحرام 

فمىت يذبح الدم؟ يف ففعل احملظور ليس له وقت فإذا ارتكب حمظور من حمظورات اإلحرام 
أي وقت , من حينه أي من حني فعله فإذا فعله فله أن يذبح ومعناه حىت لو كان قبل 

يعين قبل فعل احملظور, أراد فعل  فإن أراد فعله لعذر فله ذحبه قبلهعرفه فال إشكال 
احملظور لعذر كأن كان رجال مريضا مثل حديث كعب بن عجرة عنده قمل يف رأسه 

ق رأسه فإن شاء أن حيلق رأسه مث يذبح وإن شاء قدم الذبح على احللق , فاضطر إىل حل
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وهذا له نظري إذا وجد السب مثل الذي حيلف ميني مث يريد أن حينث يف ميينه فهل له أن 
يكفر قبل احلنث أم البد أن حينث أوال فيخالف اليمني مث يكفر أو جيوز أن يتقدم 

ون اليمني موجود مثال ذلك رجل حلف مث ابلكفارة على احلنث فيجوز بشرط أن يك
أيقن أنه لن يستطيع أن ميضي ميينه فإذاً سيخالف ويكفر فبماذا يبدأ؟ فهو ابخليار ميكن 

أن خيالف مث يكفر وميكن أن يكفر مث خيالف لكن واحد ما حلف وهو ينوي أن حيلف مث 
 لذمة حىت يفعلخيالف ويكفر فهل له أن يكفر مث حيلف ؟ ال ألنه ليس هناك شيء يف ا

 أي من حني ترك الواجب . وكذا ما وجب لرتك واجب وقته من حينه

تعيني  ( أو هلل ضحية أو هدي هذا بقوله( أي اهلدي واألضحية )  ويتعينان)  فصل  
اهلدي واضح واملراد أنه إذا عينه سيرتتب على تعينه أحكام , ما هي ؟ يصبح هذا هدي 

ري اهلدي, واآلن كيف يتعني اهلدي؟ قال بقوله هذا ليس له بعد ذلك أن يتصرف فيه بغ
هذه هي الطريقة  ألنه لفظ يقتضي اإلجياب فرتتب عليه مقتضاههدي أو هذا أضحية 

األوىل, والطريقة الثانية كذا يتعني ابلفعل مع النية ألنه ما قال الفعل مع النية فإما أن 
وكذا دي مع نية اهلدي فقال يتكلم ويصرح أبنه هدي أو أن يفعل فعال يدل على أنه ه

"ب" إشعاره أي شق السنام أبن يعمل فيه جرح يسيل  يتعني إبشعاره "أ" أو بتقليده بنية
به الدم مع نية اهلدي لكن لو أشعره بغري نية فال يصري هدي وكذلك تقليده وهو أن يعلق 

له طريقان إما يف رقبته شيء ليدل على انه هدي فإذا قلده بنية أصبح هداي فالتعيني إذاً 
أن يصرح أبنه هدي بلفظه وإما أن يفعل فعال بنية اهلدي فالفعل ما هو؟ تقليد أو إشعار 

(  ال ابلنية)  , أما لو نوى فقط أبن كان عنده مثال شاة فنوى أن يرتكها للهدي؟ قال 
وابلتايل ال يصلح فال تكفي النية عند الشراء أن جيعلها هداي فالبد أن  حال الشراء

يعين  ( حال الشراء أو السوق ال ابلنية)  فظ أو أن يفعل هبا فعال بنية اهلدي قال يتل
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 كإخراجه ماال للصدقةساقها بنية أهنا هدي فذهب هبا إىل احلج بنية اهلدي فال يكفي 
فلو أنه أخرج ماال يريد أن يتصدق به وما تلفظ بشيء وال تصدق به فهل خيرج هذا املال 

ال, اآلن ما هو احلكم الذي ينبين على تعيني اهلدي أو  من ملكه ويصبح صدقة ؟
فمعناه أنه  ( مل جيز بيعها وال هبتها( هداي أو أضحية )  وإذا تعينت) األضحية ؟ قال 

لتعلق حق هللا تعاىل ال يستطيع بعد ذلك أن يتصرف فيها إال تصرفا معينا أييت اآلن: قال 
ذر أن يعتق هذا العبد هلل تعاىل نذر تربر أبن يعين كما لو ن هبا كاملنذور عتقه نذر تربر

قال هلل علي أن أعتق هذا العبد فهذا نذر تربر يعين ليس مشروطا بشيء فلم يقل لو 
 ( فيجوز إال أن يبدهلا خبري منها) فعلت كذا فعبدي حر بل نذر طاعة هلل وقربة هلل 

ها فأحب أن يبيعها ويشرتي فالسؤال اآلن أنه ال جيوز بيعها وال هبتها أما لو رأى خري من
اليت هي خري منها فهل ميكن ذلك أم ال؟ قال ميكن , واملقصود من عدم جواز بيعها إذا  

وكذا كان لالستفادة من ماهلا مثل دين يسده أو حلاجة يشرتيها .. وإمنا يبيعها .. قال 
م أمحد يعين عن اإلما لو نقل امللك فيها واشرتى خريا منها جاز نصا واختاره األكثر

 . ألن املقصود نفع الفقراء وهو حاصل ابلبذلواألكثر يعين من فقهاء احلنابلة 

أحكام أخرى: فما الذي جيوز فعله فيها من التصرفات؟ فهل له أن يركب على هذا   
 بال ضرر 1ويركب حلاجة فقط اهلدي أو أن يشرب من لبنه أو أن جيز من صوفه ؟ 

) ب وأال يكون يف هذا الركوب ضرر عليها والثاين بشرطني أن يكون له حاجة يف الركو 
فإذا جزه  أنفع هلا( جزه ) إن كان ) بشروط قال  ( كشعرها ووبرها وجيز صوفها وحنوه

وله االنتفاع فليس معىن أنه جيز صوفها أنه جيب عليه  ( ويتصدق بهفماذا يفعل به؟ قال 
أي  وإن كان بقاؤهأيضا  التصدق به, بل األفضل أن يتصدق به لكن له أن ينتفع به
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وال يشرب من لبنها إال ما فضل , واملسألة الثالثة : أنفع هلا مل جيز جزهالصوف أو الوبر 
حنول هذا احلكم من السلب إىل اإلجياب فنقول : ويشرب ما فضل من لبنها  عن ولدها

( ألنه معاوضة وجيوز أن يهدي له أو  وال يعطى جازرها أجرته منها) عن ولدها, 
) فال يعطي منها أجرة لكن جيوز أن يتصدق هبا حىت له , واخلامس :  تصدق عليه منهاي

, ( سواء كانت واجبة أو تطوعا ألهنا تعينت ابلذبح وال يبيع جلدها وال شيئا منها
نفس الكالم يف اجللد  ( أي جبلدها أو يتصدق به استحبااب بل ينتفع به) والسادس: 

له أن جيزه إذا أمكن ذلك ومل يضرها ذلك فيقصه مثل ما مر يف الشعر والصوف ف
ال تبيعوا حلوم األضاحي واهلدي  صلى هللا عليه وسلملقوله ويتصدق به أو يستفد منه 

أي ما يوضع على ظهرها  وكذا حكم جلهاأي استفيدوا  وتصدقوا واستمتعوا جبلودها
 من كساء وغريه يعين نفس الكالم له أن يستفيد به أو يتصدق به .

تعني ابلقول أو ابلفعل مع النية فإذا  ( بعد تعينها وإن تعيبت)  مسألة جديدة: قال  
تعينت مث تعيبت, تعيبت هذا "ا"بغري فعله مث بعد أن عينها أصاهبا عيب بغري فعل منه 

وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه  ( ذحبها وأجزأته)  فليس له ذنب قال 
عينت أو ما تعينت بفعله أو بغري فعله فاآلن الكالم على أي ت البدل كسائر األماانت

شاة تعينت مباذا؟ هي مل تكن واجبة يف األصل وإمنا وجبت بتعيينها , الفرق: أن هناك 
اثنان واحد منهم عليه هدي متتع فاشرتى شاة مث قال هذا هدي التمتع فتعينت وأصبحت 

الذمة فإن مل يعني هذه سيلزمه غريها , واجبة بتعيينه أم هي واجبة يف الذمة أصال؟ هي يف 
أخوه اآلخر رآه وهو ليس متمتع ففعل مثله واشرتى شاة وقال هدي تطوع فأصبحت 
هذه الشاة جيب ذحبها وال جيوز له أن يبيعها وال أن يتصرف فيها مباذا؟ هل بتعيينه أم 

اجب عليه, وهذا بوجوهبا يف الذمة قبلها ؟ بل بتعيينه فلو مل يعينها مل يكن هناك شيء و 
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هو الفرق بني االثنني فاملسألة األوىل هنا ملا قال فإن تعيبت بعد يعيينها ذحبها وأجزأته 
والثاين هذا الذي اختار هدي تطوع وعينه فهذا لو تلفت هذه الشاة فما حكمها؟ إذا  

وإن تلفت كان هو السبب فيلزمه البدل وإن مل يكن هو السبب فيذحبها بعدما تعيبت 
) إال أن تكون واجبة يف ذمته   بت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر األماانتأو عا

اشرتى شاة وعليه فدية فعينها وقال هذه  كفدية"ب" أي فتعيبت مثل ( قبل التعيني 
إال )  نذر أن يذبح هداي اشرتاه وقال هذا هو اهلدي للنذر قال ومنذور يف الذمةالفدية 

هذه تصدق على األخ األول الذي عليه هدي (  التعينيأن تكون واجبة يف ذمته قبل 
يعين بفعله أو بغري فعله .  عني عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظريه مطلقاقال 

فالكالم اآلن على رجل عليه شيء يف ذمته فاشرتى شاة صحيحة فتعيبت الصحيحة 
يحة فواجب يف فهل يذحبها أو أييت ببدهلا ؟ أييت ببدهلا ألهنا أصال عليه يف الذمة صح

ذمته أن خيرج شيئا صحيحا والثاين صاحب هدي التطوع فاشرتى شاة صحيحة وعينها 
هداي تطوعا مث تعيبت فهل يذحبها أم ال؟ إن كانت تعيبت بغري فعله فيذحبها وإن تعيبت 

أي الواجب يف الذمة سرق عليه أو  وكذا لو سرق أو ضل وحنوهبفعله فيلزمه البدل قال 
يعين إىل ملكه بل  وليس له اسرتجاع معيب وضال وحنوه وجدهقال ضاع وجب بدله 

يذحبه قلنا أنه اشرتى شاة وعينها وكانت يف ذمته مث ضاعت أو سرقت وجبت يف الذمة 
فاشرتى غريها وذحبها مث عادت الضائعة إليه فماذا يصنع؟ فيقول ال, بل تبقى هلل وال تعود 

ي إىل ملكه بل يذحبه, وعنه: له أوليس له اسرتجاع معيب وضال وحنوه وجده 
اسرتجاعه إىل ملكه, والرواية الثانية أنه إذا ذبح غريها فاألوىل اليت ضاعت يسرتجعها إىل 

 ملكه.
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( مؤكدة على املسلم وجتب بنذر )  واألضحية سنة)  قال املصنف رمحه هللا تعاىل:
ب إال ابلنذر هذا األصل أهنا سنة مؤكدة وال جت ( وذحبها أفضل من الصدقة بثمنها

وطبعا اي إخوان هذا الكالم  كاهلدي والعقيقةوذبح األضحية أفضل من الصدقة بثمنها 
يف األصل لكن قد يعرض يف بعض األزمان أن يكون الصدقة بثمنها أو ال فقد يعرض 

عارض يكون املسلمني هبم جماعة أو هبم حاجة أخرى غري الذبح ولكن هذا هو األصل 
" عند الرتمذي آدم يوم النحر عمال أحب إىل هللا من إراقة الدم حلديث: "ما عمل ابن

( فيأكل هو  ويهدي ويتصدق أثالاثً ( من األضحية )  وسن أن أيكل) وابن ماجة 
أي األضحية  وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق ابلثلث حىت من الواجبة

األضحية الواجبة يسن الواجبة ألنه هناك فرق بني األضحية الواجبة واهلدي الواجب ف
األكل منها أما اهلدي الواجب فال ال أيكل إال من هدي التطوع والتمتع والقران وما 

هذه مسألة عارضة يعين ذكر املصنف أنه  وما ذبح ليتيمسواه ال وسيأيت إن شاء هللا 
يسن له أن جيعلها أثالث أما لو كان هو ويل يتيم وذبح أضحية عن اليتيم هذا فال 

مبال اليتيم ألن هذا تربع فليس له احلق يف التربع مبال يتيم وبعضهم يعرتض أصال يتصدق 
على األضحية لليتيم يعين أتخذ من مال اليتيم وتشرتي له األضحية فاملذهب جيوز لكن 

ال تتصدق لذلك يقول وما ذبح ليتيم يعين ويل اليتيم أخذ من ماله واشرتى له أضحية ال 
أو ى ماله وهذه الصدقة تربع فليس له أن يتربع من مال اليتيم يتصدق هبا ألنه أمني عل

واملكاتب هو ما بينه وبني سيده عقد كتابة ومل يسدد ما  مكاتب ال هدية وال صدقة منه
عليه من األقساط لكي يصبح حر مث استأذن السيد وقال له أذبح أضحية فليس له أن 

ده ابألضحية لكن مل أيذن له ابلتربع يتربع هبا أي يتصدق ألنه هذا املكاتب أذن له سي
وهدي التطوع واملتعة والقران كاألضحية  هذا معناه انتهت املسألة سنعود لتوزيع اهلدي:

إال أوقية تصدق ( أي األضحية )  وإن أكلهاوالواجب بنذر أو تعني ال أيكل منه ) 
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 ية أبن أكلها )( يتصدق منها أبوق وإال( ألن األمر ابألكل واإلطعام مطلق )  هبا جاز
هدي التطوع مستحب أما هدي املتعة والقران واجب قال   ( أي األوقيه ضمنها

كاألضحية يعين يوزع أثالاث قال والواجب اكتبوا عندها أي اهلدي الواجب فاهلدي 
الواجب أو اهلدي ابلتعيني ال أيكل منه أصبح الواجب يف األضحية أيكل منه ولو كان 

من اهلدي ال أيكل منه إذا كان بنذر أو تعيني واألصل أنه ال بنذر أو تعيني والواجب 
أيكل من اهلدي الواجب أبدا إال هدي التمتع وهدي القران، هو اآلن اشرتى شاة مث 
عينها هداي هدي تطوع فمعناه ال أيكل منها هذا معىن الكالم، أهم شيء اآلن فهم 

ألن األحكام تنزل على مسائل املشكلة قبل فهم احلل واجلواب تصوران املسألة ما هي 
وأهم شيء يف الفقه أن تتصور املسألة أوال أهم من فهم احلكم ما هو؟! حالل حرام فإذا 

فهمت املسألة ميكن أن ننتقل إىل فهم احلكم أما إذا ما تصورت املسألة فمن املستحيل أن 
 تتصور احلكم ألنك ستتصور حكما جمردا ال تعرف على أي شيء ينطبق هذا حمل

إشكال هل املقصود بتعيني نذر واضح أنه نذر هلل هداي مث اشرتاه وذحبه فال أيكل منه 
هداي وليس أضحية والثاين اشرتى شاة وعينها هدي تطوع فذحبها فهل أيكل منها أم ال 
أيكل منها؟ القاعدة ال ظاهره ال، سأقرأ عليكم النص التايل وقيده املوفق والشارح بتعيني 

 الذمة مث عينه ال ما عني ابتداء فيستحب األكل منه قال ألنه ال خيرج عما كان واجبا يف
عن كونه هدي تطوع انتبهوا حنن قلنا اشرتى اثنتني اشرتى واحدة وبعد ذلك اختلفنا 

اشرتى شاة وعينها هدي تطوع أيكل منها أم ال؟ السؤال هل شرائها اآلن وتعيينها هدي 
ن هل هذا خيرجها عن كوهنا هدي تطوع؟ ال تطوع أصبح ال جيوز له التصرف فيها لك

خيرجها إذاً أيكل منها ولو تلفت يعوضها لكن كونه ال أيكل منها املوفق والشارح يقولون 
أيكل منها وهذا ال خيرجها عن كوهنا هدي تطوع وهذا يكون املراد بكالم املصنف لكن 
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وقال الصحيح ال  هل كالم املوفق والشارح هو كالم اجلميع؟ قال وخالف يف اإلنصاف
يستحب األكل منه وهو ظاهر عبارة املنتهى واإلقناع صحيح ظواهر عبارات املتأخرين ال 

يفصلون هذا التفصيل لكن كالم املوفق والشارح أظنه األوىل فبإمكانكم إذا أحببتم أن 
ه ال تشريوا قال بنذر أو تعيني اكتبوا "وقيده املوفق بتعيني عما كان واجبا يف الذمة مث عين

( أي األضحية  وإن أكلها) ما عني ابتداء فيستحب األكل منه" وخالفه يف اإلنصاف. 
أي غري مقيد يعين ( ألن األمر ابألكل واإلطعام مطلق  إال أوقية تصدق هبا جاز) 

( يتصدق منها أبوقية أبن  وإال)  الثلث والثلث والثلث هذا األفضل وليس الواجب 
ه مبثلها حلما ألنه حق جيب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته ( أي األوقيضمنها  أكلها )

أن أيخذ يف ( أو يضحى عنه )  وُيرم على من يضحيغرامته إذا أتلفه كالوديعة ) 
  ( إىل الذبح أو بشرته شيئاً ( أو ظفره )  من شعره( األول من ذي احلجة )  العشر

ث مسلم عن أم سلمة مرفوعا حلدي"ويف وجه يكره ال حيرم" واجلمهور عندهم أنه ال حيرم 
"إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال أيخذ من شعره وال من أظفاره شيئا 

 يعين بعد أن يضحي حيلق وعنه ال يستحب. حىت يضحي" وسن حلق بعده. 

 فصل العقيقة عن املولود

ليس وجواب ( أي الذبيحة عن املولود يف حق أب ولو معسرا ويقرتض  تسن العقيقة) 
قد عق  صلى هللا عليه وسلمقال أمحد: العقيقة سنة عن رسول هللا  لكن استحباابو 

( متقاربتان سنا وشبها فإن  عن الغالم شااتنعن احلسن واحلسني وفعله أصحابه ) 
( حلديث أم كرز الكعبية قالت مسعت رسول هللا  وعن اجلارية شاةعدم فواحدة ) 

تذبح يوم ن متكافئتان وعن اجلارية شاة ) يقول عن الغالم شاات صلى هللا عليه وسلم
" أي 3"ويتصدق بوزنه ورقا  "2"أي سابع املولود وُيلق فيه رأس ذكر  "1"(  سابعه
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ويسن حتسني اإلسم وُيرم بنحو عبد  "4"ويسمى فيه  يتصدق بوزن الشعر فضة
الكعبة وعبد النيب وعبد املسيح ويكره بنحو حرب ويسار وأحب األمساء عبد هللا 

ففي أربعة عشر فإن ( الذبح يوم السابع )  فإن فات)  وهذا فيه آاثرعبد الرمحن و 
( من والدته يروى عن عائشة وال تعترب األسابيع بعد ذلك  فات ففي إحدى وعشرين

ويف وجه تعترب األسابيع بعد ذلك وهذا أقرب وأوىل يصري السابع فيعق يف أي يوم أراد 
عة عشر، إحدى وعشرين، بعد ذلك نراعي األسابيع عندان أربع مستوايت السابع، أرب

، ولكننا ال نسري هبذا احلساب بل هو ولد يوم السبت معناه 35، 28فنسري هبذا الرتتيب 
 عقيقته يوم اجلمعة فنستمر يف كل مجعة أو يقال يف أي يوم بعد ذلك وال تعترب األسابيع 

وال يكسر لة أي أعضاء ) مجع جدول ابلدال املهم أي تنزع أعضاء(  تنزع جدوال) 
( تفاؤال ابلسالمة كذلك قالت عائشة رضي هللا عنها وطبخها أفضل ويكون  عظمها

ويستحب  يف السنفيما جيزئ  مثل األضحية ( أي حكم العقيقة  وحكمها منه حبلو )
لكن (  كاألضحية)  مثل األضحية واهلدية والصدقة  منها ابألثالثويكره واألكل 
وبني األضحية ففي األضحية قلنا ال شيء يباع جلدها يستفيد منه أو هناك فرق بينها 

أي يداها ورجالها لكن يباع جلد ورأس وسواقط يتصدق به لكن ال يباع، قال: 
( أي يف العقيقة )  إال أنه ال جيزئ فيهاويتصدق بثمنه )  وحشوهتا ويقال سقطها أيضا

إذاً الفرق ال يف النهاية وأفضلها شاة ( فال جتزئ بدنة وال بقرة إال كاملة ق شرك يف دم
اي إخوان فرقان الفرق األول عند قوله ولكن يباع هذا الفرق األول أنه جيوز بيع أشياء منها 

)  وهو اجللد والرأس والسواقط والصدقة ابلثمن والثاين أنه ال جيزئ فيها يف العقيقة الشرك 
( أيضا  العترية  ( تسن )وال الناقة )( بفتح الفاء والراء حنر أول ولد  وال تسن الفرعة
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وهي ذبيحة رجب حلديث أىب هريرة مرفوعا ال فرع وال عترية متفق عليه وال يكرهان 
 . واملراد ابخلرب نفي كوهنما سنة ويف وجه يكرهان

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا    
 

 عاىل:قال املصنف رمحه هللا ت  

 كتاب اجلهاد

( إذا قام  وهو فرض كفايةمصدر جاهد أي ابلغ يف قتل عدوه وشرعا قتال الكفار ) 
به من يكفي سقط عن سائر الناس وإال أمث الكل ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به 

وهو  يعين فيه جماهدين كافني وليسوا حباجة إليك فيصبح اجلهاد يف حقك سنة مؤكدة
(  وجيب) اآلن سيبني احلاالت اليت جيب فيها اجلهاد النفقة فيه  أفضل متطوع به مث

اآلن ثالث أحكام للجهاد فرض كفاية وسنة مؤكدة وفرض عني  أي جيب عينااجلهاد 
يقصد على ألهنا بشروط يقصد جيب عينا على ذكر مسلم حر مكلف يعين ابلغ عاقل 

كون اجلهاد فرض عني احلالة صحيح واجد عنده قدرة على اخلروج وعنده ما حيمله، مىت ي
( أو احتيج إليه  أو حصر بلده عدو( أي حضر صف القتال )  إذا حضره) األوىل: 

ما وقوله  إذا لقيتم فئة فاثبتوا ( حيث ال عذر له لقوله تعاىل أو استنفره اإلمام) 
عة وإذا نودي الصالة جام لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل هللا ااثقلتم إىل األرض 

ألنه قد حيضر اإلنسان فيشارك برأي أو حلادثة يشاور فيها مل يتأخر أحد بال عذر 
متام  صلى هللا عليه وسلم( لقوله  ومتام الرابط أربعون يوما)  مبشورة أو بفكرة وهكذا
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الرابط أربعون يوما رواه أبو الشيخ يف كتاب الثواب والرابط لزوم ثغر جلهاد تقوية 
يعين تكون قريبة من عدو أو يكون وأفضله أبشد الثغور خوفا  للمسلمني وأقله ساعة

ويكره أن  وكره نقل أهله إىل خموفعدوها شرس وهناك ثغور أخرى عدوها ليس بشرس 
أيخذ زوجته وأوالده يذهبوا يف ثغر خموف ألنه ال أيمن أن يغلبه العدو وينال أهله اآلن 

( حرين  وإذا كان أبواه مسلمني)  ؟ انتقل إىل مسألة استئذان الوالدين هل جيب أم ال
ففيهما  صلى هللا عليه وسلم( لقوله  مل جياهد تطوعا إال إبذهنماأو أحدمها كذلك ) 

أي ال وال يعترب إذهنما لواجب واحلديث يف الصحيحني أصال فجاهد صححه الرتمذي 
 وال إذن جد وجدة وكذا ال يتطوع به مدين آدمي اليستأذن إذا كان اجلهاد واجب 

إذا كان عليه دين واجلهاد تطوع أما لو  وفاء له إال مع إذن أو رهن حمرز أو كفيل مليء 
كان واجب ال يستأذن أحد ال دائن وال مدين وال أب وال غريه لكن إذا كان مدين 

آلدمي وليس حلق هللا تعاىل أما إذا كان مدين حلق هللا تعاىل عليه كفارة أو مثل هذا فال 
آلدمي وال وفاء له إذا كان له وفاء يسدد الناس أما يذهب وحقوق  أما إذا كان مدين

مال ميكن  يعين عنده ملك أو رهن حمرزمن الدائن إال مع إذن الناس عنده فهذا تناقض 
به  أو شخص تكفلأو كفيل مليء   لو ذهب للجهاد ومات يبيع الرهن ويسدد الدين

 ىل مسألة اإلمام كيف جيهز اجليش؟وقال اذهب وإذا مت أان سأحتمل دينك اآلن انتقل إ
( من ال يصلح حلرب من رجال  جيشه عند املسري ومينع( وجواب )  ويتفقد اإلمام) 

( كالذي  واملرجف( الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه )  املخذل وخيل كـ )
 اجلواسيسيقول هلكت سرية املسلمني وما هلم مدد أو طاقة وكذا من يكاتب أبخباران 

ويعقد  يعين جيعل على كل مجاعة عريفأو يرمي بيننا بفنت ويعرف األمري عليهم العرفاء 
هي األعالم جيعل لكل قوم راية ويغاير أبلواهنا وطبعا هذه هلم األلوية والراايت 
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مصطلحات حربية كانت يف زماهنم هل اليوم حيتاجون الراية؟ قد ال حيتاجون لكن عموما  
ون وأحياان يكون اجليش كبري جدا فيعقدون له ألوية وراايت اللواء كانوا يف أايمهم حيتاج

مكان للقائد الذي يكون فيه خيمة القائد واللواء هذا والراية حتملها الفئة املقاتلة ألن كل 
مجاعة تقاتل لوحدها كل قبيلة تقاتل فحىت جتتمع هذه القبيلة املقاتلة فتكون معروفة قيادته 

اربتهم فإذا نزلوا امليدان يقاتلون حتت هذه الراية الفالنية والقبيلة حتت اللواء الفالين وحم
ويتخري هلم  الثانية من املسلمني راية والثالثة هلم راية نوع من تقسيم اجليش للمصلحة

يعين ينبغي أن يعرف مكامنها يعين األماكن املخوفة فيها وال ينزل املنازل وُيفظ مكامنها 
ويبعث  خمبأ هنا أو مكمن هنا أو جبل يكشفهم من هنايف مكان ال يعرف هل هلم 

يعين اجلواسيس وهل املسلمني عندهم جواسيس؟ نعم جواسيس لوجه هللا تعاىل العيون 
( أي  يف بدايته( أي يعطي زايدة على السهم )  وله أن ينفلليتعرف حال العدو ) 

بعد اخلمس ويف ل ) ( فأق الربععند دخوله أرض العدو ويبعث سرية تغري وجيعل هلا ) 
ابختصار ميكن أن ينفل بداية الغزو يرسل سرية ويبعثها تدخل قبله تكشف (  الرجعة

ويعطيها الربع بعد اخلمس يعين بعد أن أيخذ الغنائم خيرج اخلمس مث يعطيهم الربع ربع 
لرجعة الغنائم هلم مقابل هذه املخاطرة اليت دخلوها فله أن ينفل الربع يف البداية والثلث يف ا

نفس الشيء بعدما انتهى اجلهاد أول شيء إذا جاءت الغنيمة سيخرج اخلمس الذي هلل 
ولرسوله مث بعد ذلك أيخذ ربع الغنيمة ويعطيها هلذه السرية مث الباقي يعطيه للمقاتلني 

( أي عند دخوله أرض العدو  يف بدايته)  يوقعه على أسهم وله يف الرجعة أيضا قال:
( أي إذا رجع  بعد اخلمس ويف الرجعة( فأقل )  الربعجيعل هلا ) ويبعث سرية تغري و 

( أي بعد اخلمس  بعده ( فأقل ) الثلث من أرض العدو أو بعث سرية وجيعل هلا )
صلى هللا ويقسم الباقي يف اجليش كله حلديث حبيب بن مسلمة شهدت رسول هللا 

 ويلزم اجليش طاعتهو داود ) نفل الربع يف البدأة والثلث يف الرجعة رواه أب عليه وسلم
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معناه أنه لو رأى ثغرة ينبه اإلمام أو عرف أن هناك منطقة مكشوفة ينبه ( والنصح 
أطيعوا  ( لقوله تعاىل والصرب معه)  اإلمام، عرف أن هناك جواسيس ينبه اإلمام وهكذا

و إال الغز وال جيوز التعلف واالحتطاب و )  هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم 
إبذن اإلمام ألهنم خرجوا للغزو وليس لنزهة أو رحلة برية وقد يكون عند اإلمام  أي إبذنه

بل يف الغالب يكون عند اإلمام أو أمري اجليش من املعلومات ما ليست عند أفراد اجليش 
أي ( بفتح الالم أي شره وأذاه  إال أن يفجأهم عدو خيافون كلبه قال إال يف حالة: 

ألن املصلحة تتعني يف قتله إذا وجيوز  أنفسهم وال ينتظرون استئذان اإلماميدفعون عن 
إذاً تبييت الكفار وقتلهم وهم  يعين يكمنون هلم يف الليل ويفاجئوهنم ابلقتالتبييت الكفار 

أوال ال ورميهم ابملنجنيق ولو قتل بال قصد صيب وحنوه  غارون فجأة جيوز قتلهم فجأة 
لشيوخ الكبار الذين ال يقاتلون وال النساء اللوايت ال يقاتلن وال جيوز قتل النساء وال ا

األطفال الذين ال يقاتلون كل من مل يقاتل ال جيوز قتلهم ابتداء لكن إذا قتلوا تبعا فال 
ولو  إشكال فأنت ترمي اجليش وفيهم صبيان أو نساء ميوتون فهذا مل يقصد وهلذا قال:

العابد املتفرغ تل صيب وال امرأة وال خنثى وراهب قتل بال قصد صيب وحنوه وال جيوز ق
وشيخ فان وزمن  للعبادة أي اجلالس يف صومعة يعبد هللا ال رأي له وال قتال وال شورى

لكن انتبهوا هؤالء السبعة ال يقتلون بثالثة شروط يعين إال وأعمى  أي مريض مرض مزمن
لكن لو وجدت   "ج"رضواأو ُي  "ب"ومل يقاتلوا "أ"ال رأي هلم  يف ثالثة حاالت:

واحدة من هذه الثالثة قوتل صار مقاتلني عرفنا هؤالء ال جيوز قتلهم أما لو انتصران عليهم 
يعين ويكونون أرقاء بسيب واملسيب غري ابلغ ووقع هؤالء يف أيدينا فيكون حكمهم سبااي 

نه يولد على ألأو مع أحد أبويه مسلم  أي عن أبويه منفرداولو كان مميز لكنه ليس ببالغ 
الفطرة فاملسألة ابختصار إذا سبينا الطفل البالغ كافر لكن غري البالغ إذا سبيناه منفردا أو 
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عنده أحد أبويه فنعطيه حكم املسلم لكن إذا سبينا الصغري مع أبويه فعلى دينهما لنضيف 
 أسلموإن  هذه العبارة "وإن سيب معهما فعلى دينهما" واآلن سننتقل إىل مسألة جديدة:

فمسلم وكغري البالغ من بلغ جمنوان  أو مات أحد أبوي غري ابلغ بداران يعين أحد أبويه
 نفس احلكم نعتربه مسلم إن مات.

هذا (  ومتلك الغنيمة ابالستيالء عليها يف دار احلرب)  قال املصنف رمحه هللا تعاىل:
حرب البد أن نصل إىل احلكم األول ملك الغنيمة يكون ابالستيالء عليها ولو كنا يف دار 

لثبوت يعين يف دار احلرب وجتوز قسمتها فيها  البلد هذا احلكم األول واحلكم الثاين:
والغنيمة ما أخذ من مال حريب  تعريف الغنيمة: أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها

مثل الفداء وما أهدي لألمري كل هذا غنيمة إذا فدينا بعض قهرا بقتال أو ما أحلق به 
 األسرى وأخذان بدهلم أموال مثال تدخل غنائم وما أعطي لألمري أمري اجليش غنيمة 

أي  " 1"(  وهي ملن شهد الوقعة)  يعين ثالثة شروطمشتقة من الغنم وهو الربح 
قاتل أو مل يقاتل حىت جتار العسكر  "3"بقصده  "2" ( من أهل القتالاحلرب ) 

معنا أانس حيضرون يف اجليش لكن يبيعون  يعين لو كان وأجرائهم املستعدين للقتال
أشياء وهم مستعدين للقتال مع املسلمني أو استأجران أانس للخدمة أو كذا لكن جاهزين 

للقتال يعتربون مقاتلني وإن كانوا هم يف خدمة أخرى أو مع اجليش يطبخون هلم كل 
 فيخرجلوقعة ) الغنيمة ملن شهد ا رضي هللا عنهلقول عمر  هؤالء يدخلون يف الغنيمة 

( بعد دفع سلب لقاتل وأجرة مجع وحفظ ومحل وجعل من  اخلمس( اإلمام أو انئبه ) 
معناه أول شيء خيرج سلب القاتل وسيأيت بيانه إذا كانت هناك دل على مصلحة 

مصاريف على اجليش أجرة لعمال مجعوا أو حلفظ أشياء أو حلمل أو لنقل أو جعل ملن 
نا على طريق يكشف الكفار فله كذا يعين هذه األشياء دل على مصلحة يعين من دل
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خترج قبل اخلمس بعد أن خرجنا هذه األشياء بعدها ننتقل إىل اخلمس ويقسمه مخسة 
مصرفه كفيء  صلى هللا عليه وسلموجيعله مخسة أسهم منها سهم هلل ولرسوله  أسهم

كانوا غنيهم وسهم لبين هاشم وبين املطلب وحيث   يعين يصرف يف مصاحل املسلمني
وفقريهم وسهم لفقراء اليتامى وسهم للمساكني وسهم ألبناء السبيل يعم من جبميع 

( وهو أربعة أمخاسها بعد إعطاء النفل  مث يقسم ابقي الغنيمةالبالد حسب الطاقة ) 
الذين ال يستحقون سهم من والرضخ  مثلما قلنا خيرج ابتداء الربع والثلث يف الرجعة

د والنساء والكفار فريضخ هلم يعين يعطون شيئا دون السهم البد أن يكون املقاتلني كالعبي
هذه املسألة ترجع لنحو قن ومييز على ما يراه  أقل من السهم وهلذا قال: والرضخ 

إذا خرج إبذن اإلمام ألن املسألة خالفية يف ( ولو كافرا للراجل سهم )   الجتهاد اإلمام
وعنه يرضخ له" عندان  بوا " إذا خرج إبذن اإلماماملذهب هل للكافر سهم أم رضخ اكت

روايتان رواية أنه يسهم له إذا كان إبذن اإلمام والرواية الثانية أنه ال يسهم له ولكن يرضخ 
وللفارس ثالثة أسهم سهم له وسهمان )  له فقط والراجل هو الذي يقاتل على رجله 

م يوم خيرب للفارس ثالثة أسهم أسه صلى هللا عليه وسلم( إن كان عربيا ألنه  لفرسه
سواء  سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه عن ابن عمر وللفارس على فرس غري عريب 
كان هجني يعين أبوه عريب دون أمه أو أمه عربية دون أبيه أو ال أبيه وال أمه عربية 

ه وهلذا والتفريق هذا مبين للمصلحة ألهنم يقولون أن الفرس العريب يبلي بالء ال يبليه غري 
بعضهم يقول من األقوال يف املذهب أن الفرس غري العريب إذا أبلى بالء الفرس العريب 

يكون مثله ألنه هذه املسألة مبنية على أهنم يعرفون أنواع من الفرس لكن هل يعرفون كل 
األفراس اليت يف الدنيا فيمكن أن أتيت أفراس من أقصى املشرق أو من أقصى املغرب تبلي 

ضل على العموم عندان رواية اثنية أن له سهمان أهنم ال يفرقون بني العريب وغري بالء أف
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يعين لو مقاتل معه فرسان سهم له سهمان فقط وال يسهم ألكثر من فرسني  العريب 
لكل فرس سهمان معناه سيأخذ مخسة لكن إذا كان معه ثالثة ال نسهم إال لفرسني أو 

عنده شيء اثين كاجلمال أو كان مع رجل خيل   إذا معه أربعة ال نسهم إال لفرسني 
وطبعا قيل أن  صلى هللا عليه وسلموال شيء لغريها من البهائم لعدم وروده عنه  الفيلة 

اجلمل يدخل يعين املسألة اجتهادية حبتة بعضهم يدخل اجلمل وبعضهم ال فاليوم حنتاج 
)  الدابابت وعلى الطائرات  اجتهاد آخر خمتلف متاما ألنه اليوم القتال خمتلف اليوم على

السرااي هي اجملموعات اليت خترج من اجليش تقاتل فما غنمت (  ويشارك اجليش سراايه
اليت  هذه السرااي تدخل مع اجليش وما غنم اجليش أيضا السرااي ختل كلهم شيء واحد 

أن  ( قال ابن املنذر روينا فيما غنمت ويشاركونه فيما غنمبعثت منه يف دار احلرب ) 
قال وترد سراايهم على قعدهم وإن بعث اإلمام من دار  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

إذا بعث اإلمام من دار اإلسالم  اإلسالم جيشني أو سريتني انفردت كل مبا غنمت
جيشني منفصلني فكل جيش له غنيمته أو سريتني صغرية كل واحدة تنفرد مبا غنمت 

( وهو من   والغال من الغنيمة)  من هو وما حكمه اآلن الكالم على الغال من الغنيمة 
يعين حنرق متاعه (  رحله كله( وجواب ) ُيرق  كتم ما غنمه أو بعضه ال ُيرم سهمه و )

(  إال السالح واملصحف وما فيه روحما مل خيرج عن ملكه )  الذي معه وقت الغلول 
وما ال أتكله النار فله قال ونفقته وكتب علم وثيابه اليت عليه مثل اللجام والسرج وآلته 

إذاً له يزيد بن يزيد بن جابر السنة يف الذي يغل أن ُيرق رحله رواه سعيد يف سننه 
يعذره اإلمام مبا يراه وطبعا مسألة  -3حيرق رحله،  -2ال حيرم سهمه،  -1ثالثة أحكام 

ر تقي الدين حرق رحله من املفردات انفرد هبا اإلمام أمحد لكن أضيفوا هذه العبارة واختا
وبعض األصحاب املتأخرين أن حتريق رحل الغال من ابب التعذير ال احلد واختار تقي 
الدين وبعض املتأخرين أن التحريق تعزير ال حد فلما نقول هو تعزير ال حد أما لو قلنا 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

799 

 
 

حد معناه جيب وجواب فال ميكن أن يرتكه اإلمام لكن إذا قلنا هو تعزير اجتهاد اإلمام إذاً 
ول "واختار تقي الدين وبعض املتأخرين أن التحريق تعزير ال حد فريجع الجتهاد اإلمام نق

( أي  وإذا غنموا)  حبسب املصلحة وصوبه يف الفروع واإلنصاف قال وهذا هو الصواب"
(  فتحوهاأبن )  األراضي اليت سيغنموهنا ستنقسم إىل أربعة أقسام(  أرضا املسلمون )

( بني الغامنني )  خري اإلمام بني قسمهاأجلوا عنها أهلها ) ( ف ابلسيف)  [1]عنوة 
 أي أجرة ويضرب عليها خراجا ( بلفظ من ألفاظ الوقف )  ووقفها على املسلمني
( من مسلم وذمي ويكون أجرة هلا يف كل عام كما فعل  بيده مستمرا يؤخذ ممن هي

م األرض اليت فحكفيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر  رضي هللا عنهعمر 
فتحوها عنوة إما أن يقسمها أو يوقفها فإن أوقفها األمام معناها أن ليست ملك ألحد 
هذه ملك للمسلمني مجيعا وقف على املسلمني معناه أهنا تؤجر كل واحد عنده قطعة 
أرض من هذه األوقاف البد أن يدفع اخلراج ولو كانت عند ذمي يدفع اخلراج أو عند 

فهذه وقف للمسلمني وليست ملك له هو ونعترب هذه األرض هي دار  مسلم يدفع اخلراج
إسالم وعليهم اجلزية واخلراج معناه إذا كان ذمي عليه اجلزية وعليه اخلراج وإذا كان مسلم 

 [2]وكذا األرض اليت جلوا عنها خوفا منا عليه اخلراج ال جزية، ننتقل لألرض الثانية: 
ستيالء عليها وقال يف اإلنصاف هذا املذهب وعليه املذهب أهنا تصري وقفا مبجرد اال

األصحاب وجزم به يف الوجيز وقدمه يف املغين واحملرر والشرح والفروع وغريها وجزم به يف 
اإلقناع أهنا تصري وقف معناه أنه من استثمر شيئا منها سيدفع اخلراج وإذا كان ذميا 

 عليهم اجلزية واخلراج، احلالة الثالثة: سيدفع اجلزية مع ذلك اكتبوا عندها وهي دار إسالم و 
يعين األرض للمسلمني لكن ابقوا ونقرها معهم ابخلراج  [3]أو صاحلناهم على أهنا لنا

فيها وتدفعوا اخلراج وطبعا اجلزية واملذهب أهنا تصري وقفا ومن كانت حتت يده يدفع 
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اخلراج معناه أن كل هذه اخلراج وإن كان ذميا يدفع اجلزية وهي دار إسالم وعليهم اجلزية و 
املسائل الثالث ملا نوقفها ونبقيها أبيديهم ويدفعون اخلراج واجلزية فإذا أسلم أحد منهم 

خبالف ما صوحلوا على أهنا هلم ولنا اخلراج  فاجلزية تسقط لكن اخلراج ال يسقط، الرابعة:
 سالمهمفهي كجزية تسقط إب [ فقط وال جزية عليهم ألهنم جالسني يف أرضهم4]عنها 

معناه أن هذه األرض هلم وهم يزرعوهنا وخيرجون اخلراج فلو أسلم أحد منهم يدفع اخلراج 
مقابل أرض ملكه هو ملك مسلم فال يدفع خراجا يف هذه احلالة هذا معناه يعين هذا 

 رضي هللا عنهاخلراج هو مثل اجلزية تسقط إبسالمهم. سؤال: ال تعليق على فعل عمر 
ال تعليق فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر ؟  هللا عنهرضي كما فعل عمر 

ألنه أصال فيه خالف هل أرض الشام والعراق ومصر هي أوقفها عمر فبعضهم قال إذاً 
هي وقف ومنهم من قال ال أوقفها هنا مبعىن أبقاها كما هي يعين ليست وقفا فاخلالف 

واقعا ليست وقف وواقعا فيها هي وقف أم ليست وقف وهي اليوم ليست وقف يعين 
أسوأ من هذا حىت األوقاف اليت وقفت يف العامل اإلسالمي أكثرها ضاع مع ضياع حتكيم 

الشريعة سلبت كثري من هذه األوقاف سلبت على العموم كون العراق والشام هل هي 
اخلراج ( مقدار )  واملرجع يف) وقف أو هي تركت كما كانت أبقاها على وضعها 

( الواضع هلما فيضعه حبسب اجتهاده  إىل اجتهاد اإلمام وضعهما ) ( حني واجلزية
خيتلف ابختالف يعين ليست هي مسألة شرعية حمددة كم اخلراج هي أجرة  ألنه أجرة

أي ال يلزمنا كلما فتحنا أرض  رضي هللا عنهاألزمنة فال يلزم الرجوع إىل ما وضعه عمر 
وليس حتديد شرع ليست زكاة مثال فال أحد أن نرجع لتحديد عمر ألهنا مسألة اجتهادية 

وما وضعه هو أو غريه من األئمة ليس ألحد تغيريه يغري يف الزكاة العشر ونصف العشر 
كما يف األحكام السلطانية ألن تقديره   كغالء أرض أو رخصها ما مل يتغري السبب 

ذا اخلراج إال على العموم األئمة إذا قرروا خراج معني ليس للحاكم أن يغري هذلك حكم 
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ألن اخلراج واخلراج على أرض هلا ماء تسقى به ولو مل تزرع ال على مساكن  ملصلحة
أجرة واألجرة ال جتوز أبرض ال منفعة فيها قال ولو مل تزرع فإن مل تزرع يصري خراجها 

( اخلراجية )  ومن عجز عن عمارة أرضه)  أنخذ منه دراهم يقول ال على املساكن 
( إبجارة أو غريها ألن األرض للمسلمني فال جيوز  ا أو رفع يده عنهاأجرب على إجارهت

إذا عجز عن عمارة األرض اخلراجية ويعجز عن دفع اخلراج فعند ذلك  تعطيلها عليهم
جنربه إما أن يؤجرها حىت ال تتعطل مصاحل املسلمني أو يرفع يده عنها، لو مات هذا 

(  وجيرى فيها املرياث) قل لورثته بنفس العقد  النصراين الذي يف يده األرض اخلراجية تنت
فتنقل إىل وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه يف يد مورثه فإن آثر هبا 

يقول لو أن أحدا صار الثاين أحق هبا كاملستأجرة وال خراج على مزارع مكة واحلرم 
فالثاين أحق هبا وال خراج هذا الرجل الذي يف يده األرض اخلراجية قال أان أعطيها لفالن 

مل يفعل ذلك اآلن انتقل إىل مسألة  صلى هللا عليه وسلمعلى مزارع مكة واحلرم ألن النيب 
(  من مال مشرك( حبق بغري قتال )  وما أخذ)  الفيء إىل حكم الفيء ما هو الفيء؟ 

من ذمي  أي نصف العشر ( جتارة من حريب أو نصفه كجزية وخراج وعشرأي كافر )  
ومخس مخس ( منا أو ختلف عن ميت ال وارث له )  وما تركوه فزعاجتر إلينا ) ا

( مسي بذلك ألنه رجع من املشرتكني إىل املسلمني وأصل الفيء  يفء ( هو ) الغنيمة فـ
( وال خيتص ابملقاتلة ويبدأ ابألهم فاألهم من  يصرف يف مصاحل املسلمنيالرجوع ) 
وعمل  يعين تنحية ترابه وتعزيل هنرر حيتاج إىل إصالح يعين يف حافة هنر مثال هنسد بثق 

يعين ما يعطى للقضاة وطبعا هذا يف زماهنم واليوم ورزق حنو قضاة  أي جسر قنطرة
ويقسم فاضل بني  أشياء كثرية أخرى ممكن تصرف يف الصحة .... إذا زاد الفيء: 
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لى البقية وإذا رأى أن يعين إذا رأى اإلمام ذلك يقسم ع أحرار املسلمني غنيهم وفقريهم
 يدخره لسنة أخرى أو لقضية عارضة له ذلك. اآلن سينتقل ملسألة األمان والعهد والذمة

 فصل األمان واهلدنة
ويصح األمان من مسلم عاقل خمتار غري سكران ولو قنا أو أنثى بال ضرر يف عشر 

تعطي األمان  إذاً يصح األمان هبذه الشروط الستة يكون من مسلم يعين أنسنني فأقل 
لكافر املقصود به ذمي وهو له األمان أصال وهو احلريب املقاتل الذي جيوز قتله فإذا 

أعطيته األمان هل يكون له األمان يقو نعم يصح األمان بشرط اكتبوا تعريف األمان 
أتمني الكفار مدة حمدودة إذاً يصح األمان من مسلم وعاقل ليس مبجنون وخمتار ليس 

ران ولو كان هذا قن عبد أو كانت أنثى أعطت أمان لقد أجران من أجرت مبكره غري سك
" لكن لو كان عليه ضرر تعطيه األمان وفيه ضرر على املسلمني 5اي أم هامن بال ضرر "

أبمانه فال يصح األمان مث قال يف عشر سنني فأقل هذا السادس تعطيه األمان ال تعطيه 
ني ال يصح الزائد لكن اخلالف ال يصح الزائد أكثر من عشر سنني ولو زاد على عشر سن

يعين حاال تعطيه األمان اآلن أو  منجزاأم العقد كله؟ الظاهر الزائد فقط كتفريق الصفقة 
من الذي يصح له ومعلقا  بشرط يعين إن فعلت كذا فلك األمان هذا معلقا يعين بشرط

فراد الناس لكن اإلمام أمري البلد، وأ أن يطلق األمان؟ ثالثة أشخاص األول اإلمام،
من إمام جلميع املشركني ومن أمري ألهل صالحيته أوسع يعطي األمان جلميع املشركني 

يعين ويل قتاهلم مثال واألمري صالحيته أقل له أن يعطي أهل البلد بلدة جعل إبزائهم 
معىن لقافلة وحصن صغريين عرفا  يعين من املسلمنيومن كل أحد  فقط، الثالث:

عرفية إمام املسلمني يعطي األمام لكل الكفار وأمري البلد أو أمري اجليش يقدر املسألة 
يعطيه للحصن الذي يواجههم أو يقاتلهم وأما األفراد فيمكن أن يعطوا لألفراد أو جمموعة 

ومن طلب األمان  أضيفوا رابعا وأخذ مال قتل ورق وأسر  أي ابألمان وُيرم بهصغرية 
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اآلن سننتقل إىل رائع اإلسالم لزم إجابته مث يرد إىل مأمنه ليسمع كالم هللا ويعرف ش
ال مطلقة "واهلدنة عقد اإلمام أو انئبه على ترك القتال مدة معلومة  عقد اهلدنة قال:

إذاً اهلدنة غري األمان فاألمان أي ال نقتله بقدر احلاجة"  يعين فوق عشر سننيولو طالت 
دنة هذا عقد يعقده اإلمام أو انئب اإلمام على ترك وال أنخذ ماله وال نعتدي عليه أما اهل

القتال مدة معلومة ولو كانت طويلة بقدر احلاجة ونلجأ إىل عقد اهلدنة إذا مل نستطع 
يعين عقد اهلدنة الزم للطرفني وهي الزمة  اجلهاد لكن لو كنا أقوايء ال نعطيهم هدنة قال:

أما إذا كان جيب عف ابملسلمني جيوز عقدها ملصلحة حيث جاز أتخري اجلهاد لنحو ض
قتاهلم وفينا قوة ال جيوز أن هنادهنم أن نعقد هدنة معهم أما إذا جاز أتخري جهادهم 

وأتخري قتاهلم وهل جيوز لنا دفع مال هلم؟ يعين نعقد عقد هدنة مقابل أن ندفع هلم مبلغ 
ورة وجيوز شرط ولو مبال منا ضر  أم ال جيوز؟ يف األصل ال جيوز ويف الضرورة جيوز قال:

يف احلديبية لكن  صلى هللا عليه وسلممثلما فعل النيب رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة 
وأمره سرا بقتاهلم والفرار منهم ولو هرب  هذا الذي نرده جيوز لنا أيضا أن أنمره سرا 

ألن الصلح الذي بيننا وبينهم ال ينطبق على العبيد عقدان قن فأسلم مل يرد وهو حر 
أي ويؤخذون  على األحرار لكن لو نصوا على العبيد إذاً نلتزم هبذا الشرط قال: معهم

كقذف وسرقة لكن ال وحد  أي قصاصجبنايتهم على مسلم من مال وقود  املهادنون
نؤاخذهم حبقوق هللا ألهنم ال يلتزموا أبحكام الشريعة أصال إذاً هؤالء الذين هادهنم 

وجيوز قتل ألموال والقود أو احلدود كالسرقة وكذا نؤاخذهم حبقوق الناس جنايتهم يف ا
أنه مل يبق بينه  أي اإلمام رهائنهم إن قتلوا رهائننا وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم

فإذا أردان نقضها نبلغهم بنقضها. بقي العقد األخري وهو وبينهم عهد قبل اإلغارة عليهم 
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عدد قليل واملهادنة عقد على عقد الذمة فعرفنا أن عقد األمان يصلح من أي أحد لكن ل
 ترك القتال وبعده عقد الذمة 

 ابب عقد الذمة وأحكامها

الذمة لغة العهد والضمان واألمان ومعىن عقد الذمة إقرار بعض الكفار على  
حىت يعطوا  فيه قوله تعاىل  كفرهم بشرط بذل اجلزية والتزام أحكام امللة واألصل

( ألنه  لغري اجملوسأي ال يصح عقد الذمة )  ال يعقد اجلزية عن يد وهم صاغرون 
 صلى هللا عليه وسلميروى أنه كان هلم كتاب فرفع فصارت هلم بذلك شبهة وألنه 

 وأهل الكتابنيأخذ اجلزية من جموس هجر رواه البخاري عن عبد الرمحن بن عوف ) 
واثن من هذا املذهب وعنه جيوز عقدها جلميع الكفار إال عبدة األ( اليهود والنصارى 

العرب واختار تقي الدين أخذها من الكل لكن هو تقي الدين شيخ اإلسالم على هذه 
الرواية أهنا تؤخذ من مجيع الكفار إال عبدة األواثن لكن ابن تيمية يرى أنه ال يوجد عبدة 
أواثن من العرب أصال ابقني ألن عبدة األواثن من العرب كلهم أسلموا إذًا واختار تقي 

من مشركي العرب بعد نزول اجلزية بل أسلموا  ذها من الكل وأنه مل يبقى أحدالدين أخ
اتبعني ( فتدين هلم أبحد الدينني كالسامرة  ومن تبعهمعلى اختالف طوائفهم )  مجيعا

من  لعموم قوله تعاىل  قيل كذا وقيل كذاوالصابئني  اتبعني للنصارى والفرنجلليهود 
( من )  إال وال يعقدها أي ال يصح عقد الذمة ) الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 

إذا  أي عقد الذمة ( ألنه عقد مؤبد فال يفتأت على اإلمام فيه وجيب  إمام أو انئبه
( وهي مال يؤخذ  وال جزية)  وهي بذل اجلزية والتزام أحكام اإلسالماجتمعت شروطه 

يقول ال أنخذ اجلزية منهم على وجه الصغار كل عام بدال عن قتلهم وإقامتهم بداران 
( وجمنون وزمن وأعمى وشيخ فان وخنثى  على صيب وال امرأة)  من تسعة أشخاص
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لو كان العتيق ( وجتب على عتيق ولو مسلم  وال عبد وال فقري يعجز عنهامشكل ) 
ومن صار )  سيده مسلم يعين سيد عنده عبد كافر من أهل الذمة فأعتقه جتب عليه 

ومىت بذلوا الواجب ( ابحلساب )  أخذت منه يف آخر احلول) ( أي للجزية  أهال هلا
( وأخذ ماهلم ووجب دفع من  وحرم قتاهلم( منهم )  وجب قبوله( من اجلزية )  عليهم

فال جيب الدفع عنهم أما إذا كانوا أبرضنا ندافع قصدهم أبذى ما مل يكونوا بدار حرب  
ذمي هذا بعد هناية السنة جئنا لو أن الومن أسلم بعد احلول سقطت عنه عنهم قال: 

لنأخذها قال أشهد أن ال إله إال هللا فنسكت ألهنا عقوبة وليست أجرة فال نقول تلزمه 
 ويطال وقوفهم وجتر أيديهم( أي أخذ اجلزية )  وميتهنون عند أخذها) وال تسقط عنه 

صفعون وقال أبو اخلطاب وي وال يقبل إرساهلا وهم صاغرون  ( وجواب لقوله تعاىل 
عند أخذها وهذا الكالم ال أراه صوااب قال املوفق والشارح وقيل الصغار التزام اجلزية 
وجراين أحكامنا عليهم يعين أحكام الشريعة هذا هو الصغار لكن ملاذا أنلف صور فهي 
ليست مسألة ضعف وال مسألة اهنزامية وهللا لو جاءت الشريعة هبذا ألطلنا وقوفهم وجرينا 

ينا حىت شعورهم وصفعناهم على أعينهم أيضا لكن مل أييت هذا فهذا اجتهاد أيديهم وجر 
ففهموا أن هذا هو الصغار وليس بشرط أن يكون هذا هو الصغار فإذا دفع اجلزية هو 

 بذلك صار صغري.
 فصل يف أحكام أهل الذمة

النفس ( ضمان )  حبكم اإلسالم يف( أي أخذ أهل الذمة )  ويلزم اإلمام أخذهم) 
دون ما )  والسرقة ( كالزان ملال والعرض وإقامة احلدود عليهم فيما يعتقدون حترميهوا

واخلنزير إذاً يلزم اإلمام أن يؤاخذهم حبكم اإلسالم يف النفس لو ( كاخلمر يعتقدون حله 
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قتلوا واملال لو سرقوا والعرض إذا وقعوا فيه ونقيم عليهم احلدود فيما يعتقدون حترميه دون 
ألن عقد الذمة ال يصح إال  بوا اخلمر ال نقيم حد أو أكلوا اخلنزير ال نعزرهم حله لو شر 

أيت  صلى هللا عليه وسلمابلتزام أحكام اإلسالم كما تقدم وروى ابن عمر أن النيب 
( ويلزمهم التميز عن املسلمني )  متفق عليه بيهوديني قد فجرا بعد إحصاهنما فرمجهما

حبذف  " يعين يف الزينة2"ال يدفنوا يف مقابران واحللي أبن "1"ابلقبوريف عدة أمور: 
وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج مقدم رؤوسهم ال كعادة األشراف وحنو شد زانر 

وهلم أو حنو خامت رصاص برقاهبم )  أي جرس صغري جبلجل "3"ولدخول محامناالثياب 
وهي  ( وهو الربذعة إبكاف ( فريكبون )  بغري سرجكاحلمري )   "4" ( ركوب غري اخليل

ملا روى اخلالل  كساء يوضع على ظهر الدابة أي ال يضعون سرج بل يضعون إكاف 
وأن  أي الوسطأمر جبز نواصي أهل اجلزيرة وأن يشدوا املناطق  رضي هللا عنهأن عمر 

يعين يركبوا على اإلكاف ال يضعون سرج ويركبون ابلعرض، اآلن يركبوا األكف ابلعرض 
ذي ذكره املصنف هل هو شريعة حكم شرعي ينبغي التزامه أم هذا ما هذا الكالم ال

اشرتطه عليه عمر ملا فتح دايرهم اشرتط على بعض الفتوحات اشرتط عليهم عفوا قبل 
منهم هذه الشروط فمعناه إذا فتحنا بلد من بالدهم واتفقنا معهم على هذه االتفاقات أو 

قال  (الس وال القيام هلم وال بدأهتم ابلسالم وال جيوز تصديرهم يف اجمل) غريها يلتزمون 
يف اإلنصاف وفيه احتمال جيوز للحاجة أي بدأهتم ابلسالم واملقصود ليس السالم عليكم 

وجوز الشيخ تقي الدين أو بـكيف أصبحت أو أمسيت أو حالك  أي بدأهتم ابلتحية 
دايتهم وإسالمهم أو كذا وقال يف الفروع ويتوجه اجلواز ابلنية يعين لو كان بنية صاحلة هل

أنه جيوز على كالم تقي الدين والظاهر أن املسألة تعود مع املصلحة يعين ملا يكون هم 
ضعفاء مستضعفني مث يعاملون بشدة فهذا جيعلهم ينفرون من هذا الدين ومعاملتهم هبذه 

ع ال الغلظة أيضا جتعل غريهم ال يرغب يف دينهم ألهنم مستضعفني فبطبيعة احلال اجملتم
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يريد أن يصري مستضعف مثلما حيصل اليوم فكثري من أبناء املسلمني لألسف يود أن 
يكون غريب أو أن أييت من أمريكا ويرى املسلمني مستضعفني فبالتايل ال يريد أن يتشبه 
ابملسلمني وال يتشرف أبن ميتثل السنة يف زيه أو حليته أو كالمه بسبب االهنزامية وهي 

ام القوم فإذا كان هؤالء مستضعفون فلن يكونوا قدوة ألحد لكن الشعور ابلنقص أم
أحياان حسن املعاملة تدعوهم وترغبهم يف اإلسالم واملسألة تدور مع املصلحة فإذا كان يف 

وال  إكرامهم ضرر ال يكرمون وإذا كان يف إكرامهم مصلحة فال أبس أن يعاملوا هبا 
قال يف اإلنصاف وعنه يف التهنئة والتعزية ادهم هتنئتهم وتعزيتهم وعيادهتم وشهادة أعي

والعيادة الكراهة وعنه اإلابحة إذاً ثالث رواايت رواية تقول بتحرمي ذلك ورواية تقول 
بكراهة ذلك ورواية تقول إبابحة ذلك والرواية الرابعة وعنه جتوز ملصلحة راجحة واختارها 

قيقة مسألة حترمي عيادهتم هذا شيء تقي الدين وصوهبا املرداوي قال هذا هو الصواب واحل
عادهم فأحياان مثل هذا  صلى هللا عليه وسلمغريب مع أنه ثبت يف الصحيح أن النيب 

يعين ال مينع هذا على اإلطالق وأحسن ما يقال هو ما قاله شيخ اإلسالم أهنا جتوز 
لقيتم  حلديث أىب هريرة مرفوعا ال تبدؤوا اليهود والنصارى ابلسالم فإذا للمصلحة 

أحدهم يف الطريق فاضطروهم إىل أضيقها قال الرتمذي حديث حسن صحيح ) 
إال يف حالني احلالة األوىل ما صاحلناهم على أن (  ومينعون من إحداث كنائس وبيع

األرض لنا وقد اشرتطوا إحداث كنائس يعين إذا فتحنا أرض وهي لنا طبعا واتفقنا معهم 
ا بناء الكنائس فلهم ذلك والشيء الثاين ما صاحلناهم على اخلراج واجلزية ولكن اشرتطو 

بناء ما ( من )  ووجمتمع لصالة يف داران )  على أن األرض هلم فإذاً هلم أن يبنوا كنائس
يعين لو هدمت الكنيسة سقطت بنفسها فال يعيدوهنا قوله ولو (  اهندم منها ولو ظلما

على الكنيسة وهدموها فهل تعاد أم ال ظلما فلو أن املسلمني هدموا الكنيسة ظلم اعتدوا 
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؟ املصنف يقول ال تعاد إذا اهندمت ال تعاد وإن كان اهلادم ظامل فسيأمث لكنه ال نعيدها 
وقيل تعاد قال يف الفروع وهو أوىل وقيل يعاد املهدوم ظلما وليس ما اهندم بنفسه قال يف 

اخلطاب يقول قال ملا روى كثري بن مرة قال مسعت عمر بن اإلنصاف وهو األوىل 
 ال تبىن الكنيسة يف اإلسالم وال جيدد ما خرب منها صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

(  من تعلية بنيان على مسلم( مينعون أيضا )  و)  واحلديث يف الفردوس مظنة الضعف
اإلسالم يعلو وال يعلى عليه وسواء الصقه أو ال  صلى هللا عليه وسلمولو رضي لقوله 

مينعون من تعلية البنيان على املسلم مادام جارا له سواء كان الصق عد جارا له إذا كان ي
فإن عاله وجب  به أو ال لكنه جار من اجلريان فال يعلو بناء الكافر على بناء املسلم 

( أي لبناء املسلم ألن ذلك ال  له ( أي البنيان ) مساواته( مينعون من )  ال نقضه و )
(  و كوه عاليا من مسلم ال ينقض وال يعاد عاليا لو اهندم )يفضي إىل العلو وما مل

انقوس ( من إظهار )  و( فإن فعلوا أتلفنامها )  من إظهار مخر وخنزيرمينعون أيضا ) 
( ورفع صوت على ميت ومن قراءة قرآن ومن إظهار أكل أو شرب  وجهر بكتاهبم
املسلمني صار يتدارى قد يقال أن هذه أحكام جائرة فاآلن كثري من بنهار رمضان 

ويتوارى من إظهار مثل هذه األحكام وطبعا هذه األحكام ملا كان للمسلمني عزة وقوة 
وأصبح املسلمون هم الضعفاء وأصبح الغرب هم األقوايء ماذا فعل الغرب يف املسلمني 

سوا مثل هذا أم أشنع؟ أشنع بكثري فالذين يتباكون يتشدقون ابلغرب ودميقراطية الغرب 
... إذا كانت احلياة تقوم على الغلبة وعلى أن القوي يفرض على الضعيف ما يريد  هذا

فإذاً كوننا نفرض دين هللا أوىل من أن أييت الغرب ويفرض علينا قوانينهم هم وأان أقول اي 
إخوان القضية خطرية جدا جدا أن نعانيها ونعيشها وهي مسألة الشعور ابالهنزامية 

ر ابلضعف أمام الغرب فكثري من الناس يتوارى وال يستطيع يقول والشعور ابلنقص والشعو 
أن حكم هللا كذا ألن الغرب ال يريدون ذلك وحنن نقول ليست كذلك ما هكذا ترد 



  الروض المربعشرح  
 

 

 
 

                                                                                                               
www.bajabir.com             

 

 

 

 

 

809 

 
 

اإلبل ينبغي أن منيز ما كان من شرع هللا تبارك وتعاىل قطعا فوهللا نفخر به وال نرتدد سواء 
الرأي وخذ من هذه الرتهات ما شئت وكل هذا انتقضوان أو رموان ابإلقصائية أو أحادية 

الكالم ال قيمة له ولكن نفرق بني ما هو شرع هللا قطعا وبني ما هي اجتهادات حتتمل، 
نفرق بني هذا وهذا فإذا قالوا الراب يعارض االقتصاد ويعرقل حركة االقتصاد نقول حرام 

اي نقول حرام والزان حرام لكن اجملتمعات اليت ما فيها راب هذه جمتمعات متخلفة اقتصاد
والسفور حرام والعري حرام كل هذا حرام قطعا وإن مل يعجب الغرب فليغضب، فبعض 

الناس تكلمهم عن الرق يف اإلسالم فما بقي إال قليل وينكر أن اإلسالم كان فيه رق 
وينكر أن اإلسالم يوجب احلد على الزاين والزانية إذا رضيا فإذا رضيا هذه حرية شخصية 
ما عندان يف اإلسالم حرية شخصية يف الزان ميكن الغرب ال يفهمون عريب هذه مشكلتهم 

وحنن نفخر هبذا الكالم وهؤالء أذانب الغرب وعبيد الغرب من العرب لألسف وممن 
ينتسبون لإلسالم سبحان هللا العظيم هم أشد الناس اقصائية وأشد الناس غلو وتكلف 

لو رآك ومسعك أنت تتجنب شيء ألنه حمرم ألن هذا وتنطع وعدم احرتام لآلخر ألنه 
مشهد رأيته يف مقطع أن شخص ال يريد يسمع أغنية قاموا عليه حرام فرأي أنه حرم قمتم 

علي قومة السباع املفرتسة ألين قلت حرام  وما عندكم أنتم حرية رأي فاجعلوا يل حرية 
لى جزية أو خراج مل مينعوا شيئا وإن صوحلوا يف بالدهم ع رأي أين ال أريد مساع األغاين 

يعين أهنم يبنوا الكنائس أو يفعلوا ما شاءوا الناقوس وجهر بكتاهبم ألهنم يف من ذلك 
جيوز دخول وليس لكافر دخول مسجد ولو إذن له مسلم   بلدهم فال يلزمون بشيء

يعين رتك وإن حتاكموا إلينا فلنا احلكم والالكافر للمسجد إذا استأجر لعمارهتا وبنائها  
فإن جاؤوك فاحكم لقوله تعاىل لنا أن حنكم فيهم أو نرتك احلكم يعين لسنا ملزمني 

وإن اجتر إلينا حريب أخذ منه العشر وذمي نصف العشر  بينهم أو أعرض عنهم 
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) بل الزكاة فقط مرة يف السنة فقط وال تعشر أموال املسلمني  رضي هللا عنهلفعل عمر 
( ألنه انتقل إىل دين ابطل  مل يقر( أبن تنصر يهودي )  سهوإن هتود نصراين أو عك

وعنه يقر املسألة اآلن لو أن كافر انتقل من دين لدين آخر قد أقر ببطالنه أشبه املرتد 
هل نقره أم ال؟ نقول ال إما أن تبقى على دينك أو اإلسالم فيقول ال يقر املذهب ال يقر 

( األول فإن أابمها هدد وحبس  سالم أو دينهومل يقبل منه إال اإل)  والظاهر أنه يقر
وقيل لإلمام أنقتله قال  وال يقتل للشبهة فاملسلم ال يريق دماء الناس إال بسبب وضرب 

 يعين اإلمام أمحد.ال 

 فصل فيما ينقض العهد

( أو قاتلنا )  أو التزام حكم اإلسالم( أو الصغار )  فإن أيب الذمي بذل اجلزية) 
قطع ( تعدى بـ )  أو ( مبسلمة وقياسه اللواط )م بقتل أو زان أو تعدى على مسل

بسوء )  ( أو دين طريق أو جتسس أو إيواء جاسوس أو ذكر هللا أو رسوله أو كتابه
وعندان مسائل ال ( ألن هذا ضرر يعم املسلمني وكذا لو حلق بدار حرب انتقض عهده 
منكرا يعزر وإن قذف مسلما  إن أظهرال إن أظهر منكرا أو قذف مسلما  تنقض العهد 

(  نسائه وأوالده( عهد )  دون وينقض مبا تقدم عهده ) حيد لكن ال ينتقض العهد 
يعين إذا فعل شيء من اإلحدى عشر املاضية قتل تعدى فال ينتقض عهدهم تبعا له 

ألن  قطع طريق جتسس هو ينتقض عهده أما زوجته وأوالده ال ينتقض عهدهم تبعا له 
هذا الذي ينبين على انتقاض العهد وهذا ( وحل دمه منه فاختص به ) النقض وجد 

ليس معناه أنه جيب قتله فهو بيد اإلمام لكن أقصى شيء جيوز أن نقتله وجيوز أقل من 
ذلك أن نسرتقه وجيوز أن نطلقه حبسب املصلحة إذًا خيري فيه اإلمام ختيري مصلحة وليس 

يعين يرتكوه بدون سري حريب بني قتل ورق ومن ولو قال تبت فيخري فيه اإلمام كأتشهي 
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فيخري اإلمام بني هذه األربعة قتل ورق ومن وفداء وفداء مبال أو أسري مسلم  مقابل 
املال ( ألنه ال حرمة له يف نفسه بل هو اتبع ملالكه  ماله ( حل ) و ) مبال أو أبسري 

اً أنخذ ماله ونضعه يف مصاحل إذفيكون فيئا  هذا ال حرمة له يف نفسه بل هو اتبع ملالكه 
ورقه فيحرم أن نقتله وأن نسرتقه إال إن وإن أسلم حرم قتله  املسلمني ولو أنه أسلم قال:

 رق مث أسلم فهو رقيق إذاً ابتداء ال يشرع يف رقه يعين ال جيوز إنشاء رق بعد أن أسلم. 
 تسليما كثرياهذا وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم   
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